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ABSTRAK 

KONSEP KHILĀFAH PERSPEKTIF AMIEN RAIS  

DAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI 

Oleh: 

Veni Octaviani 

Khilāfah( ِخَالفَة ) merupakan suatu sistem pemerintahan yang umum bagi 
seluruh umat Islam di dunia dengan berlandaskan hukum-hukum Islam.Institusi 
Khilāfahterakhir kali berdiri pada masa kekhalifahan Turki Usmaniyang runtuh 
pada tahun 1924. Sejak saat itu, tidak ada lagi negara-negara di dunia yang 
menggunakan sistem khilāfah dan lebih memilih menggunakan sistem 
pemerintahan lain yang kebanyakan adalah produk dari Barat. Hal inilah yang 
menjadi salah satu alasan munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang menuntut 
kembali berdirinya khilāfahdi dunia. Namun, gagasan ini tidak sedikit mendapat 
pandangan berbeda dari para tokoh muslim. Adabeberapa tokoh pemikir Islam 
yangmenilaibahwamendirikan khilāfahbukanlah suatu kewajiban, seperti tokoh 
pembaharu Mesir Jamaluddin Al-Afghanidan tokoh politik Indonesia Amien Rais 
dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Berdasarkan hal itulah, peneliti 
mengadakan penelitian tentang bagaimana sebenarnya pandangan mereka tentang 
khilāfahdan adakah persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut 
tentang khilāfah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pandangan Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani tentang khilāfah dan 
mengetahui titik persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dimana semua data dianalisis 
menggunakan analysiscomparativedan pendekatan historis. Dari penelitian 
tersebut, peneliti menemukan hasil bahwa sebenarnya Amien RaisdanJamaluddin 
Al-Afghanimemilikipersamaanpemikirantentangkhilāfah. Penolakan mereka 
terhadap khilāfahdidasarkan pada karakteristik pemikiran mereka yang lebih 
bersifat demokratis.Amien Rais memandang khilāfahtidak perlu berdiri karena 
tidak ada perintah secara mutlak yang menyuruh umat Islam untuk mendirikan 
khilāfahatau negara Islam sebab hal yang terpenting adalah prinsip-prinsip Islam 
dapat berdiri di negara tersebut, sedangkan Al-Afghanimenilai bahwa institusi 
khilāfahyang kekuasaannya cenderung absolut akan menutup kesempatan umat 
Islam untuk berpendapat dan mengkritik pemimpinnya, untuk itu ia lebih memilih 
sistem pemerintahan republik demokrasi sebab pemimpin dapat 
bertanggungjawab kepada Majelis Perwakilan Rakyat serta dapat menjamin hak-
hak umat Islam untuk berpendapat. 

  



 

MOTTO 

 

ا ھَ یْ فِ  دُ سِ فْ یُ  نْ ا مَ ھَ یْ فِ  لُ عَ جْ تَ ا أَ وْ الُ قَ  ةًۖ یفَ لِ خَ  ضِ رْ ى اْألَ فِ  لُ اعِ ى جَ نِّ إِ ةِ كَ َألِ مَ لْ لِ  كَ بُّرَ  الَ قَ ذْ إِ وَ 
َالتَْعلَُمْونَ امَ  مُ لَ عْ ى أَ إنِّ  الَ قَ كَۖ لَ  سُ دِّ قَ نُ وَ  كَ دِ مْ حَ بِ  حُ بِّ سَ نُ  نُ حْ نَ وَ اءَ مَ الدِّ  كُ فِ سْ یَ وَ   

 
Artinya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : “Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa 
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: 
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”1 

  

                                                        
1 QS. Al Baqarah ayat 30 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas makna yang terkandung dari judul penelitian ini, 

terlebih dahulu kita memahami definisi dari istilah-istilah yang ada di dalamnya. 

Peneliti akan memaparkan makna dari judul penelitian ini yaitu “Konsep 

KhilāfahPerspektif Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani “ 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsep/konsepsi adalah 

pengertian; pendapat; rancangan yang telah ada di pikiran; ide atau pengertian 

yang tidak diabstrakkan dari peristiwa kongkret.2 

Kata khilāfah( ِخَالفَة ) secara bahasa diambil dari kata kerja khalafa yang 

berarti mengganti atau memberi ganti.3 Secara istilah, Khilāfah adalah 

pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan 

Islam meliputi berbagai suku dan bangsa.  

Amien Rais adalah seorang tokoh politik sekaligus cendekiawan muslim 

di Indonesia. M Amien Rais lahir di Solo, 26 April 1944.4Amien Rais juga pernah 

menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 – 2004, sedangkan Jamaluddin Al-

Afghani( األفغانیجمااللدین ) (1897-1839 M), selanjutnya disebut Afghani, dikenal 

sebagai seorang pemimpin pembaharuan politik di Dunia Islam pada abad ke-
                                                        

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3-cet.2, 
(Jakarta: Balai Pustaka. 2002), h. 588 

3 Ahmad Warsonn Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressife), h. 
361-363 

4 M Amien Rais, Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta, (Bandung: Mizan. 1994), h 5 



 

19.5Dia seorang bangsawan terhormat yang mempunyai hubungan nasab dengan 

Hussein ibn Ali ibn Abi Thalib (  طالببيحسینبنعلیبنأ   ), Jamaluddin al-Afghani 

mendapat gelar Sayyid.6 

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan judulskripsi 

“Konsep Khilāfah Perspektif Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani “ adalah 

pemikiran tentang khilāfah menurut sudut pandang Amien Rais dan Jamaluddin 

Al-Afghanisebagai sistem pemerintahan yang wajib tidaknya ditegakkan oleh 

umat Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul Konsep Khilāfah Perspektif Amien Rais dan 

Jamaluddin Al-Afghaniini, antara lain: 

1. Konsep tentang khilāfah sampai saat ini masih menjadi perdebatan di 

kalanganumat muslim dunia, termasuk di Indonesia sendiri. 

Perdebatan tentang khilāfah mengundang tokoh-tokoh Islam di dunia 

untuk berpendapat seperti Jamaluddin Al-Afghani dan tokoh politik 

Indonesia Amien Rais. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang tokoh 

pembaharu yang memiliki pengaruh besar dimasanya dalam 

membangun umat Islam lewat gagasan-gasasannya yang demokratis, 

sedangkan Amien Rais adalah tokoh politik Islam  Indonesia yang juga 

memiliki pemikiran-pemikiran yang moderat dimana karakteristik 
                                                        

5 J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo. 2002), Cet ke-5, h. 45 

6 H Ris’an Rusli, Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo. 2013), Hal 83 



 

pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh lain 

seperti salah satunya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran 

mereka yang hampir memiliki kesamaan inilah yang membuat peneliti 

tertarik menyandingkan kedua tokoh tersebut di dalam skripsi peneliti. 

Peneliti ingin melihat bagaimanakah pandangan mereka tentang 

khilāfah, apakah memiliki titik persamaan atau perbedaan jika melihat 

perbedaan masa yang cukup jauh diantara keduanya. 

2. Peneliti mengambil judul Konsep Khilāfah Perspektif Amien Rais dan 

Jamaluddin Al-Afghani sebab berkaitan dengan program studi yang 

peneliti ambil yaitu Pemikiran Politik Islam, serta banyaknya buku-

buku yang membahas tentang pemikiran-pemikiran seorangAmien 

Rais dan juga Jamaluddin Al-Afghani yang dapat dijadikan literatur 

dan sumber data yang kemudian dapat dianalisis. 

C. Latar Belakang Masalah 

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi 

pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam 

masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.7 

Berbicara mengenai negara, dapat dikatakan negara adalah organisasi 

terbesar yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan sekumpulan 

masyarakat. Menurut Plato dalam bukunya Republic, menulis bahwa negara 

                                                        
7 Miriam Budiardjo,Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2006), Cet 

ke-28. h.  38 



 

timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang 

dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing 

manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, 

maka dibentuk negara.8 

Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi’ ( ابن أبي ربیع ) berpendapat bahwa 

manusia, orang-seorang, tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya 

sendiri tanpa bantuan yang lain, dan oleh karenanya mereka saling memerlukan.9 

Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu 

tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota.10 

Jika negara dikaitkan dengan agama, banyak pendapat dari berbagai 

kalangan yang melihatnya secara berbeda-beda. Ada kalangan yang memandang 

bahwa agama adalah bagian integral dari negara dan bukan sesuatu yang harus 

dipisahkan. Ada juga yang berpandangan bahwa antara agama dan negara adalah 

sesuatu yang harus dipisah atau biasa disebut sekuler. 

Islam sendiri memang tidak memberikan perintah secara tegas untuk 

mendirikan negara dengan sistem atau bentuk tertentu, baik di dalam nash Al 

Qur’an maupun Hadits. Dalam Al Qur’an dan hadits tidak memberikan gambaran 

yang jelas tentang bagaimana bentuk negara dan juga bagaimana mekanisme 

suksesi kepemerintahannya. Namun, bukan berarti Islam lepas begitu saja dari 

                                                        
8 Ni’matul Huda,Ilmu Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013), Cet ke-5, h.54 
9 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Universitas Indonesia. 2003), h. 43 
10 Ibid 



 

urusan negara dan pemerintahan.Negara juga dipandang penting untuk 

kelangsungan hidup umatmanusia. Dalam Islam, negara dipandang sebagai 

instrumen bagi tegaknya syari’ah dan ia bukan ekstansi dari agama.11 

Ketiadaan konsep negara yang ditegaskan di dalam Al-Qur’an dan Hadist 

inilah yang pada akhirnya memunculkan banyak perdebatan di kalangan umat 

muslim. Termasuk tentang bagaimana sebenarnya bentuk negara yang 

dikehendaki di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Banyak kalangan yang menilai 

bahwa bentuk yang tepat adalah khilāfahkarena sesuai dengan apa yang telah 

dipraktekkan oleh Khulafa’ur Rasyidin(  الخلفاءالراشدون   ).   

Secara historis institusi khilāfah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar 

sebagai Khalifat Rasulullah (pengganti Rasulullah) dalam memimpin umat Islam 

sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut 

terpilih Umar binKhattab (  عمر بن اخطاب  ), Usmanbin Affan(عثمان بن عفان ) dan Ali 

bin Abi Thalib ( علي بن أبي طالب ) dalam kedudukan yang sama.12 Pasca masa 

kepemimpinan Khulafaur’Rasyidintersebut, muncullah Dinasti Bani Umayah dan 

kemudian diganti oleh Dinasti Bani Abbasiyah. Setelah Dinasti Bani 

Abbasiyahberakhir, kemudian  kekuasaan Islam dipegang oleh Turki Usmani. 

Dinasti Bani Umayah muncul setelahmasa kepemimpinankhalifah( 

(َخلِیفَة Ali bin Abi Thalibberakhir. Tokoh yang berperan penting terhadap 

hancurnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalibadalah Muawiyah bin Abi Sofyan ( 

 gubernur wilayah Syam sejak zaman kekhalifahan Umar bin ,( معاویةبنأبیسفیان

                                                        
11 M. Sidi Ritaudin, Etika Politik Islam, (Bandar Lampung: Osa Publishing. 2015), h.  87 
12 J Suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 45 



 

Khatab. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu 

daya, tidak dengan pemilihan suara terbanyak.13 Kekuasaan Bani Umayah hanya 

berumur kurang dari 90 tahun (41-132 H), pasca runtuhnya Dinasti Bani Umayah 

muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibn Abd Al-

Muthalib dan dimulailah kekuasaan baru bernama Bani Abbasiyah. 

Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau khilāfahAbbasiyah, sebagaimana 

disebutkan, melanjutkankekuasaandinasti Bani Umayyah. Dinamakan khilāfah 

Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-

Abbas paman Nabi Muhammad Saw.14 Kekuasaan Bani Abbasiyahberlangsung 

dari tahun 132 H-656 H (750 M-1258 M). Setelah kekuasaan Bani Abbasiyah 

berakhir, kekuasaan dipegang oleh Turki Ustmani. 

Kekuasaan Turki Usmanisendiri berlangsung sejak 699 H sampai dengan 

1342 H. Pasca kekuasaan Turki Usmaniberakhir, umat Islam mulai menerapkan 

bentuk-bentuk pemerintahan dan negara yang berbeda dengan bentuk 

pemerintahan pada masa sebelumnya. Umat Islam mulai meninggalkan sistem 

khilāfahdan mempraktekkan bentuk-bentuk pemerintahan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi umat islam pada masa itu. Semakin berkembangnya 

pemikiran umat Islam pada masa itu, semakin banyak pula umat Islam yang 

berusaha membangkitkan kembali kekhalifahan di muka bumi, karena mereka 

menganggap bahwa umat Islam sudah semakin jauh dari ajaran Islam dan 

terpengaruh budaya Barat, terlebih soal bentuk negara atau pemerintahan. 

                                                        
13 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013), h. 

42 
14Ibid, h. 49 



 

Konsep khilāfahsendiri memunculkan perdebatandari berbagai kalangan. 

Terutama dari kalangan pemikir politik Islam. Ada yang menganggap bahwa 

khilāfah adalah sistem pemerintahan yang telah ada  sejak zaman Rasul hijrah dari 

Mekah ke Madinah dan itu wajib ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Namun, 

ada juga kalangan yang menganggap bahwa perintah untuk mendirikan 

khilāfahtidak diwajibkan, sebab tidak ada satupun nash di dalam Al-Qur’an 

ataupun hadist Nabi yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan khilāfah. 

Salah satu tokoh modernis Islam yang menyerukan untuk kembali 

mendirikan khilafah Islamiyah adalah Rasyid Ridha ( رضاراشد  ). Dalam lapangan 

sosial kenegaraan, Ridha masih memandang perlunya sistem kekhilafahan di 

dalam negara Islam. Karena konsep ini dianggap mampu menyatukan semua 

aspek; geografi, politik, ekonomi sosial, budaya bahkan agama.15 

Berbeda dengan Rasyid Ridha, tokoh modernis Islam lain yaitu 

Muhammad Abduh justru menilai mendirikan khilāfah bukanlah suatu kewajiban. 

Islam dalam pemahaman Abduh, tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan.16 

Pandangan Abduh bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan 

mempunyai kesamaan dengan pendapat Ibnu Taimiyah ( ابنتیمیة .).Keduanya sama-

sama tidak mementingkan bentuk pemerintahan dan sama-sama berpendapat 

bahwa sistem pemerintahan disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad 

serta tidak berdasarkan kepada sistem syariat yang kaku.17 

                                                        
15 Abdul Sani, Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998), h. 69 
16 J Suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 282 
17Ibid, 



 

Pemikiran Abduh tersebut, memiliki sedikit persamaan dengan pemikiran 

Jamaluddin Al-Afghani, namun pendapat Al-Afghani terlihat lebih tegas. Menurut 

Al-Afghani, umat Islam harus meninggalkan sistem pemerintahan yang otokrasi. 

Sistem otokrasi dinilai sebagai salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Al-

Afghanisebagai pemimpin yang mempunyai pemikiran demokratis tentang 

pemerintahan, tentunya tidak menyukai sistem pemerintahan absolut yang berlaku 

umum di dunia Islam waktu, maka Al-Afghani melontarkan ide-ide musyawarah 

melalui dewan-dewan konstitusi dan badan-badan.18 

Pemerintahan otokrasi yang pada masa Al-Afghaniberbentuk institusi 

khilāfahdinilai dapat menutup hak-hak individu manusia, oleh sebab itu sistem 

khilāfah menurutnya harus diganti dengan sistem yang lebih demokratis. Gagasan 

Al-Afghaniini terbilang berani karena saat itu umat Islam hanya mengenal sistem 

khilāfah. Sedangkan yang diketahui bahwa demokrasi adalah produk Barat dan 

Al-Afghanisangat membenci Barat pada waktu itu. 

 Perdebatan tentang wajib tidaknya khilāfahtidak hanya datang dari para 

tokoh muslim dunia saja, di Indonesia sendiri tidak terlepas dari pro kontra soal 

khilāfah. Kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam, namun masih banyak kalangan yang 

berusahauntuk membangun kembalisistemkhilāfahdan menghapus sistem 

demokrasi. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sudah berkembang organisasi 

                                                        
18Ris’an Rusli, Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam, Op.Cit, h. 88 

 



 

Hizbut Tahrir Indonesia yang semakin lama semakin mendapat banyak 

simpatisan. 

 Salah satu tokoh Indonesia yang memiliki pandangan lain tentang 

khilāfahadalah Amien Rais. Amien Rais adalah tokoh politik sekaligus 

cendekiawan muslim Indonesia. Amien Rais berpendapat bahwa tidak ada 

perintah untuk mendirikan khilāfah atau negara Islam di dalam Al-Qur’an maupun 

Sunnahjadi tidak ada kewajiban umat Islam untuk mendirikan khilāfahatau negara 

Islam, yang terpenting adalah prinsip-prinsip syari’ah bisa ditegakkan di sebuah 

negara manapun. Yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan 

etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu 

masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia 

eksploitasi golongan atas golongan lain, berarti menurut Islam sudah dipandang 

negara yang baik.19 

 Amien Rais menambahkan, meski Islam tidak mempunyai konsep “negara 

Islam”, namun sebagai agama wahyu, Islam memberikan etik yang terlalu jelas 

bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan 

berpemerintahan.20Tetapi, walaupun beliau mengatakan bahwa Islam tidak 

memiliki konsep negara Islam, beliau tetap menolak secara tegas pemikiran-

pemikiran sekularisme karena sangat bertentangan dengan Islam. 

                                                        
19 Ahmad Bahar, Biografi Cendekiawan Politik Amien Rais Gagasan dan Pemikiran 

Menggapai Masa Depan Indonesia Baru, (Yogyakarta: Pena Cendekia. 1998), h. 58 
20 Ma’mun Murod Al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo. 1999), h. 218 
 



 

 Pemikiran dari Amien Rais ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran dari 

tokoh Islam Kontemporer Jamaluddin Al-Afghani. Mereka memiliki pandangan 

bahwa suatu negara harus bisa menegakkan prinsip-prinsip Islam di dalamnya, 

seperti adanya prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, dan persatuan.Namun, 

keadaan umat Islam saat ini justru jauh dari prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab 

itulah, banyaknya gerakan Islam yang muncul yang berusaha untuk menegakkan 

kembali Khalifah Islamiyah sebagai jalan keluar atas segaal permasalahan yang 

terjadi dikalangan umat Islam. 

Pandangan kedua tokoh tersebut mengenai institusi khilāfahmemiliki titik 

persamaan dan perbedaan. Dilatarbelakangi oleh keadaan politik kondisi negara 

yang berbeda keduanya memiliki alasan yang berbeda pula dalam 

mengungkapkan pandangan mereka. Berdasarkan paparan latar belakang itulah, 

peneliti akan menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana pandangan Amien Rais 

dan Jamaluddin Al-Afghanimengenai sistem Khilāfahserta apa saja persamaan 

danperbedaandari pemikiran mereka terkait dengan konsep khilāfahatau negara 

Islam. 

D. Rumusan Masalah 

Peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalahantara lain: 

1. Bagaimanakah pandanganAmien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani 

terhadap konsep khilāfah? 

2. Bagaimanapersamaan dan perbedaan pemikiran keduanya tentang 

konsepkhilāfah? 



 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahuipandanganAmien Rais dan Jamaluddin Al-

Afghanitentang konsep khilāfah. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya 

tentang konsepkhilāfah. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini dibuat untuk menambah wawasan 

tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan konsep 

khilāfahperspektif AmienRais danJamaluddin Al-Afghani. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan refrensi bagi 

fakultas dan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas Ushuluddin 

jurusan Pemikiran Politik Islam terkait dengankonsep 

khilāfahperspektif Amien Rais dan juga Jamaluddin Al-Afghani. 

F. Tinjauan Pustaka 

Peneliti dapat memastikan bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama 

kalinya membahas tentang khilāfah ataupunpemikiran Amien Rais dan juga 

Jamaluddin Al-Afghani. Sebelumnya, sudah sangat banyak bahan kepustakaan 

berupa ensiklopedi, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang membahas persoalan 

tersebut. Karya ilmiah yang peneliti susun ini dimaksudkan untuk melengkapi 



 

kajian yang sudah ada, sekaligus membahas fokus masalah yang menurut peneliti 

belum terbahas dari karya-karya ilmiah yang ada. 

Penelusuran peneliti atas sejumlah karya ilmiah yang serupa membahas 

konsep Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afgani, antara lain: 

1. Buku karya M. Amien Rais yang berjudul Cakrawala Islam Antara 

Cita dan Fakta Cetakan ke-5. Buku ini diterbitkan oleh Mizan pada 

tahun 1994 di kota Bandung. Dalam buku ini  berisi kumpulan-

kumpulan pemikiran dari Amien Rais yang banyak berkaitan 

dengan politik dan negara. Buku ini juga menjadi referensi bacaan 

dan sumber data peneliti dalam proses pengumpulan data. 

2. Skripsi yang berjudul Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Dalam 

Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur’anoleh Muhammad 

SolehmahasiswaInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan 

Lampung) Fakultas Ushuluddin tahun 2014. Dalam penelitian ini 

membahas tentang bagaimana konsep khilafah Hizbut Tahrir 

menurut dilihat dari sudut pandang Tafsir Fi Zhilalil Qur’an. 

Berbeda dengan penelitian yang penelitikaji dimana fokus 

pembahasan peneliti adalah konsep Khilafah khilāfah (  ِخَالفَة)  

dilihat dari sudut pandang Al-Afghani dan Amien Rais. 

3. Jurnal yang berjudul Pemikiran Politik Amien Rais Tentang 

Federalisme Untuk Indonesia oleh La Ode Gantara Izhar Halim, 

dosen Universitas Dayanu Ikhsanudin Bau-bau. Fokus kajian 

dalam penelitian ini adalah konsep federasi Amien Rais untuk 



 

diterapkan di Indonesia. Jurnal ini juga menjadi referensi tambahan 

untuk peneliti, namun konsep federasi Amien Rais bukan menjadi 

fokus kajian skripsi peneliti, akan tetapi hanya sebagai data 

tambahan. 

4. Skripsi yang berjudul Pandangan Amien Rais Tentang Negara 

Federasi oleh Imanopan Bukhori, mahasiswa IAIN Raden Intan 

Lampung Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam 

tahun 1428 H/2007 M. Dalam penelitian ini membahas tentang 

konsep pemikiran-pemikiran kenegaraan seorang Amien Rais 

terutama tentang negara federasi. Berbeda dengan kajian peneliti 

yang membahas tentangkonsep khilāfah menurut Amien Rais. 

5. Skripsi yang berjudul Pemikiran Politik Islam Sayid Jamaludin Al-

Afghani (1255-1315H/1839-1897M) Tentang Pan Islamisme oleh 

Frego Erisandi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( 

STAIN ) Bengkulu  Jurusan Ushuluddin tahun 2012. Dalam 

penelitian ini membahas tentang pemikiran Al-Afghani terkait 

dengan Pan Islamisme. Jika penelitian tersebut membahas tentang 

Pan Islamisme, maka berbeda dengan penelitian yang penelitikaji 

dimana fokus pembahasan peneliti adalah pemikiran Al-Afghani 

terkait dengan konsep  khilāfah. 

 

 

 



 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data, 

sebelum menguraikan metode tersebut peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu 

jenis dan sifat penelitian: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research), yang berarti bahwa data-data yang mendukung dalam 

kajian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa 

buku-buku, ensiklopedi, kamus, majalah maupun jurnal yang 

dipandang ada relevansinya dengan tema penulisan yaitu 

pemikiran  dari  Amien  Rais dan Jamaluddin Al-Afghani . 

b. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian historis. 

Dikatakan penelitian historis karena objek kajian ini adalah 

pemikiran Amien Rais dan Al-Afghanimengenai konsep khilāfah 

dan kajian logis terhadap peristiwa masa lalu. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua 

sumber data, antara lain: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 



 

bersangkutan memerlukannya.21Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil data-data pokok berdasarkan karya-karya berupa buku-

buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun sejenisnya yang terkait dengan 

objek pembahasan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan 

untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, 

mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan 

data tersedia.22Data sekunder merupakan data pendukung yang 

berfungsi untuk memperkuat data primer. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu 

pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen.23Peneliti 

membaca, mencatat, mengutip karya-karya para penulis lain yang 

pembahasannya mendukung penelitian ini serta menyusun data yang 

diperoleh menurut fokus bahasan. 

4. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditentukan, kemudian data-data tersebut dianalisa. Dalam penelitian ini 

                                                        
21 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 81 
22Ibid  
23 Husaini Usman  dan Purnomo Setiady Akbar,Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara. 2004), h. 73 



 

peneliti menggunakan analisa komparatif (Comparative analisys) dan 

pendekatan historis (history approach). Analisis komparatif 

merupakan analisis yang bersifat membandingkan. Analisis 

inidilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 

pemikiran-pemikiran  Amien Rais dan Al Afghaniterkait konsep 

khilāfah. Sedangkan pendekatan historis (history approach) dipakai 

untuk memahami dan mengungkapkan sejarah dan latar belakang 

kehidupan dan pemikiran Amien Rais. 

 

  



 

BAB II 

KONSEP KHILĀFAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

A. Definisi Khilāfah dan Khalifah 

Katakhilāfah )ِخَالفَة (   secara etimologi berasal dari kata khalāfa. Menurut 

pengertian bahasa Arab, khilāfahberarti pengganti.24Sedangkan secara 

terminologi, khilāfah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh 

teritorial, sehingga kekhalifahan meliputi berbagai suku dan bangsa.25 

Menurut J Suyuthi di dalam bukunya yang berjudulFiqh Siyasah, kata 

khilāfahanalog pula dengan kata imāmah (اإلمامة ) yang berarti keimaman, 

kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata imārah ) العمارة  (  yang berarti 

keamiran, pemerintahan.26Secara arti, katakhilāfah, imāmah,imārah  memang 

memiliki makna yang sama, namun pemakaian kata khilāfahdan imāmah populer 

di kalangan umat muslim. 

Mahmud Abdul Majid al-Kindimenjelaskan pengertian Khilāfahsebagai 

berikut, “khilāfahkepemimpinan umum bagi kaum muslimin secara keseluruhan 

di dunia untuk melaksanakan undang-undang Islam dan mengembangkan dakwah 

Islam ke seluruh pelosok dunia.27Khilāfahselainuntuk mewujudkan kesejahteraan 

umat, juga untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam di akhirat dengan 

berdasarkan kepada syariat-syariat Islam. 

                                                        
24 Fatahullah Jurdi, Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: 

Calpulis, 2016), h 220 
25 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 205 
26 J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1997), h 45 
27 Fatahullah Jurdi, Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam,Op.Cit, h 221 



 

Abul A’la Al-Maududi( ابواالعلٰ�مودودی ) di dalam bukunya yang berjudul 

Khilāfah dan Kerajaan, mengemukakan bahwa Khilāfahadalah sebuah bentuk 

pemerintahan yang mensyaradkan adanya pengakuan Negara akan kemimpinan 

dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, 

menyerahkan segala kekuasaan legislativ dan kedaulatan hukum tertinggi kepada 

keduanya dan menyakini bahwa Khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang 

sebenarnya, yaitu Allah SWT. Kekuasaan-kekuasaannya dalam kedudukan ini 

haruslah terbatas pada batasan yang telah disebutkan sebelum ini, baik kekuasaan- 

kekuasaan yang bersifat legislative, yudikatif maupun eksekutif.28 

Pendefinisian Khilāfahdari beberapa ulama besar diatas tidak jauh berbeda 

maknanya. Institusi Khilāfahmemiliki tujuan untuk terus mendakwahkan ajaran 

agama Islam dan juga mengatur serta  mengendalikan dunia dari kesesatan. 

Menurut J Suyuthi, seseorang yang melaksanakan fungsi kekhalifahan, 

keimaman, dan keamiran dalam sejarah Islam disebut khalifah, imām, dan 

amir.29Seorang Khalifah,imām ) إَماْم  (  danamir (  ُأَِمْیر) memiliki tanggungjawab 

besar untuk memelihara agama dengan menerapkan hukum-hukum Allah serta 

menjaga keamanan  dan kesejahteraan umat manusia. Untuk itu setiap umat Islam 

wajib patuh kepada setiap khalifah, imām, ataupun amir. 

Menurut M. Sidi Ritaudin dalam bukunya yang berjudul Etika 

PolitikIslam, kata “khalifah”   ) َخلِیفَة( memiliki makna 

ganda.DisatupihakKhalifahdipandang sebagai kepala negara dalam suatu 

pemerintahan atau kerajaan Islam yang pengertiannya sama dengan sulthan ُسْلطَْن  

                                                        
28 Abul A’la al-Maududi, Khilafah Dan Kerajaan, (Bandung: MIZAN, 1984), Cet I, h 63 
29 J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Op. Cit, h 48 



 

)(. Dilain pihak kata ini juga sering dimaknai sebagai wakil Tuhan di muka 

bumi.30Dikatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi adalah dikarenakan tugas 

seorang khalifah tidak hanya mengatur masyarakat di dunia saja, akan tetapi juga 

menegakkan agama Allah di muka bumi dan menjaga kemurnian agama Islam. 

 Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Khilāfahadalah suatu sistem pemerintahan yang umum bagi seluruh umat Islam di 

dunia dengan berlandaskan hukum-hukum Islam.Sedangkan Khalifahadalah 

pemimpin atau kepala negara dalam sistem khilāfah, yang berperan untuk 

menggantikan tugas-tugas pemimpin sebelumnya yaitu selain mengurus negara 

atau pemerintahan juga bertugas untuk terus mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. 

B. Syarat-syaratKhilāfah danKhalifah 

Institusi Khilāfahdapat terwujud apabila memenuhi syarat, yaitu: 

1. Adanya seorang Khalifahsaja dalam satu masa yang diangkat oleh 

umat Islam sedunia. Khalifahtersebut harus diangkat dengan sistem syura 

bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan). 

2.  Adanya wilayah yang menjadi tanah air (wathan) yang dikuasai 

penuh oleh umat Islam. 

3. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata 

lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari 

SyariahIslam yang bersumberkan dan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, 

hubungan internasional dan seterusnya. 
                                                        

30 M. Sidi Ritaudin, Etika Politik Islam, (Bandar Lampung: OSA Publishing, 2015), h 85 



 

4. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, 

berbai’ah dan tunduk pada Khalifah(pemimpin tertinggi) dan Khilāfah 

(sistem pemerintahan Islam). 

5. Sistem Khilāfahyang dibangun bukan berdasarkan kepentingan 

sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam 

tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau 

kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara 

keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.31 

 Sebagai suatu lembaga atau institusi, Khilāfah dalam prakteknya dipimpin 

oleh seorang Khalifah. 

Khalifahtidak hanya berperan sebagai pemimpin kelompok, tetapi juga 

berperan besar terhadap tegaknya syariat Islam. Untuk itu khalifahatau kepala 

negara tersebut juga harus memenuhi kriteria atau syarat yang sangat ketat. 

Beberapa tokoh ulama muslim juga pernah merumuskan persyaratan yang harus 

dipenuhi olehseorang khalifah.SepertiIbnuKhaldun ( ابن خلدون  )  yang 

mengemukakan bahwa, syarat khalifah antara lain: 

1. Berilmu 

2. Adil 

3. Berkemampuan 

4. Selamat pancaindera dan anggota daripada yang mengganggunya 

dalam melaksanakan tugasnya 
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pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017 pukul 00.34 WIB 



 

Kemudian tokoh lain yang juga memberikan pendapat tentang syarat 

menjadi seorang khalifah yaitu Al Mawardi ( الماوردي ). Selain harus adil, 

berilmu,berkemampuan,dansehatjasmani, Al Mawardimenambahkan 

bahwa seorang khalifahharus bersifat berani dan kesatria serta memiliki 

nasab yang berasal dari keturunan Quraisy.32 

Sedangkan Ibn Abi Rabi'di dalam buku karya Munawir Sjazali, 

mengemukakan enam persyaratan yang harus dipenuhi seorang 

khalifah.Ibn Abi Rabimenambahkan bahwa seorang khalifah harus 

memenuhi persyaratan yang antara lain: 

1. Anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang 

dekat dengan raja sebelumnya 

2. Aspirasi yang luhur 

3. Pandangan yang mantap dan kokoh 

4. Ketahanan dalam menghadapi kesukaran dan tantangan 

5. Kekayaan yang benar 

6. Dan pembantu-pembantu yang setia33 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-

syarat seseorang untuk dapat menjadi khalifahantara lain: 

                                                        
32 Suku Quraisy yaitu suku yang berasal dari keturunan Nabi Ismail AS Ibn Ibrahim AS. 

Quraisy pada mulanya adalah gelar dari an-Nadr Ibn Kinanah yang merupakan kakek Nabi ketiga 
belas yang juga keturunan Nabi Ismail AS. Nabi Muhammad SAW adalah putra Abdullah ibn 
Abdul Muthalib, Ibn Hasyim, Ibn Abd Manaf, Ibn Qushayy, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka’b, Ibn 
Lu’ayy, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn An-Nadhr ibn Kinanah (M. Quraish Sihab, Tafsir Al-
Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 537) 

33 Munawir Sjazali, Islam dan Tata negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI 
Press, 1993) h 48 



 

1. Beragama Islam, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur’an dan 

Sunnah sebagai pedoman hidupnya serta dapat mengaplikasikannya di 

kehidupan sehari-harinya. 

2. Sehat jasmani dan rohani, yaitu lengkap anggota badannya dan tidak 

terganggu mental serta kejiwaanya sehingga dapat mendukungnya 

dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik 

3. Dewasa, yaitu secara usia sudah cukup matang untuk memimpin dan 

dapat bijaksana dalam menyelesaikan segala persoalan. 

4. Dapat berbuat Adil, yaitu bersikap tidak memihak ke salah satu pihak 

sehingga tidak merugikan pihak lain 

5. Menjalankan tugas-tugasnya dengan amanah dan bertanggungjawab, 

yaitu bekerja sesuai dengan tupoksinya dan dapat 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada rakyat 

6. Memiliki ilmu dan wawasan yang luas baik dalam bidang agama, 

pemerintahan, ataupun bidang-bidang lainnya. Dalam melaksanakan 

tugasnya, seorang khalifah atau pemimpin dituntut memiliki 

pengetahuan yang luas agar mampu menyelesaikan segala masalah 

dengan keputusan yang tepat. 

7. Berani dan mampu melindungi rakyat dan wilayah kekuasaannya. 

Seorang khalifah dituntut untuk memiliki sikap berani untuk 

melindungi rakyat dan wilayah kekuasaannya dari ancaman musuh. 

 

 



 

C. Tujuan Khilāfah 

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa Khilāfahmerupakan 

pemerintahan Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khilāfahmenurut 

Ibnu Khaldunadalah “tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan 

merujuk kepadanya.34Sedangkan Imam Mawardi mengatakan bahwasannya 

Khilāfah merupakan kedudukan untuk mengganti peranan kenabian dalam urusan 

memelihara agama (Islam) dan mengendalikan dunia. Berdasarkan beberapa 

definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pokok dari institusi 

khilāfah ini adalah untuk memelihara agama Islam dan mengatur dunia pasca 

wafatnya Nabi Muhammad. Khilāfahdidirikan tidak hanya untuk mengurusi 

urusan pemerintahan saja, tetapi juga bertujuan untuk tetap menerapkan syari’at-

syariat Islam.Secara spesifik tujuan Khilāfah, antara lain: 

1. Menggantikan kepemimpinan pasca meninggalnya Nabi Muhammad 

SAW 

2. Memelihara kemurnian agama Islam dari pengaruh-pengaruh asing 

3. Menerapkan sya’riat-sya’riat Islam di dalam kehidupan bernegara 

4. Mewujudkan masyarakat adil, aman, dan sejahtera 

5. Menjaga kestabilan pemerintahan dan menghindari umat Islam dari 

kekacauan. 

 

 
                                                        

34 J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Op. Cit, h 44 



 

D. Sejarah Khilāfah 

Secara historis, Khilāfahpertama kali berdiri pasca wafatnya Nabi 

Muhammad SAW.Khilāfah dimulai dari masa kepemimpinan ke-empat sahabat 

Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut Khulafaur 

Rasyidin,dilanjutkankepemimpinan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir 

Turki Utsmani. 

Nabi Muhammad SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 

Hijriah atau tepatnya 8 Juni 632 Masehi. Wafatnya nabi Muhammad SAW tentu 

saja membawa duka yang sangat mendalam bagi seluruh  umat Islam. Umat islam 

pada masa itu juga merasa kebingungan tentang siapa yang akan menjadi 

pemimpin mereka selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi 

Muhammad Saw tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan 

menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat.35 

Dedi Supriyadi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam 

menjelaskan, bahwa aturan-aturan yang jelas tentang pengganti Nabi tidak 

ditemukan, yang ada hanyalah sebuah mandat yang diterima Abu Bakar As Siddiq  

  menjelang wafatnya Nabi untuk menjadi badal36 imam sholat.37 ( ابو بكر الصدیق  )

Semasa hidupnya pun Nabi Muhammad tidak sekalipun mewariskan mandat 

kepada sahabatnya ataupun umat muslim yang lain untuk meneruskan memimpin 

                                                        
35 Badri yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013), h 35 
36 Badal adalah kata dari bahasa Arab yang berarti pengganti 
37 Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h 68 



 

negara dan agama. Hal ini yang kemudian terus mengundang perdebatan di 

kalangan umat muslim.  

Tidak lama setelahNabi Muhammad SAW wafat, umat muslim melakukan 

musyawarah dan berkumpul di TsaqifahBani Sa’idah.38 Pada saat itu kaum 

Muhajirin( المھاجرون ) dan kaum Anshar( ألنصار ) berdebat untuk mengambil 

pemimpin dari golongan mereka masing-masing. KaumAnsharmengajukan salah 

satu orang dari golongan mereka yakni Said bin Ubaidilah untuk menjadi 

khalifah. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar kemudian mengajukan dua nama 

dari golongan Muhajirrinyaitu Umar bin Khatabdan Ubaidah bin Jarrah.Namun 

kedua orang tersebut menolak usulan tersebut. Umar bin Khatab justru langsung 

maju kedepan dan membai’at39 Abu Bakar secara lantang diikuti oleh seluruh 

umat muslim sebagai seorang khalifah. 

Sejak saat itulah sistem kekhalifahan dimulai, sebab Abu Bakar terpilih 

sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tugasnya. Seperti 

pengertian Khilāfahsendiri yang berartipengganti, Abu Bakar bertugas 

menggantikan peran Nabi muhammad SAW dalam mengurus pemerintahan dan 

agama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 

                                                        
38 Tsaqifah Bani Saidah adalah sebuah bangunan beratap yang digunakan oleh kabilah 

Bani Sa'idah, suku Khazraj, salah satu kabilah yang berasal dari Madinah, Hijaz, barat daya 
Jazirah Arab (https://id.wikipedia.org/wiki/Saqifah_Bani_Sa'idah, Diakses pada hari Sabtu, 04 
Februari 2017 pukul 12.34 WIB) 

39 Bai’at merupakan istilah untuk pengangkatan atau pelantikan seorang pemimpin. Baiat 
bisa berupa pengangkatan seorang imam atau kepala agama. Upacara ini ditandai dengan 
pengucapan janji atau sumpah. Janji ini diucapkan baik oleh yang mengangkat atau melantik juga 
oleh yang dilantik atau diangkat. Pihak yang melantik akan bersumpah bahwa mereka akan 
menaati peraturan yang dibuat oleh pemimpin yang mereka angkat. Demikian pula pemimpin yang 
dilantik, dia berjanji untuk juga menaati peraturan yang dia buat dan akan dipakai dalam 
masyarakat. (https://id.wikipedia.org/wiki/Baiat, Diakses pada hari Minggu, 05 februari 2017 
pukul 09.52 WIB) 



 

1. Khalifah Abu BakarAs Siddiq (11-13 H/ 632-634 M) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Abu Bakar di 

bai’at di depan umat Muslim baik dari golongan Muhajirrin maupun 

Anshar. Diriwayatkan bahwa ia adalah orang yang sangat banyak tahu 

tentang silsilah Quraisy dan suku Arab lainnya, serta nenek moyang 

peratutan darah antar mereka.40 

Selama Abu Bakarmenjabat sebagai khalifah banyak kebijakan 

yang ia lakukan seperti pengumpulan Al-Qur’an, membangun Lembaga 

Pendidikan Islam, serta yang terbesar adalah memerangi Nabi palsu, 

orang-orang yang murtad dan tidak mengeluarkan zakat. Di awal masa 

jabatannya, Abu Bakar As siddiqmendapat banyak pertentangan. Diantara 

pertentangan tersebut ialah timbulnya orang-orang yang murtad (kaum 

Riddah), orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang 

yangmengaku menjadiNabi seperti Musailamah Al Kazzab (مسیلمة االكزب ) 

dari bani Hanifahdi Yamamah,Sajah ( سجة )dariBaniTamim,Al 

AswadAlAnsi( االسود العنسي  ) dari Yamandan Thulaihah ibn Khuwailid( 

 dari Bani Asad, serta beberapa pemberontakan dari ( طلیحة بن خویلد

beberapa kabilah.41Masa jabatan Abu Bakar hanya sekitar dua tahun, 

karena usianya yang sudah sangat tua dan sakit sakitan. 

 

 
                                                        

40 M. Husein Haikal, Abu Bakar Asy Siddiq, (Jakarta: Dar al-Maaref, 2003), h 45 
41 M. Rida, Abu Bakar Ash-Shiddiq Khalifah yang pertama, (Beirut: Darul Fikr, ), h 52 



 

2. Khalifah Umar bin Khattab  (13-23 H/ 634-644 M) 

Umar bin Khattab adalah khalifah kedua menggantikan kekuasaan 

Abu Bakar As Siddiq. Umar bin Khattabberkuasakurang lebih selama 10 

tahun. Pada saat Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah semakin dekat, 

ia mulai khawatir tentang perpecahan yang akan terjadi di kalangan umat 

muslim jika ia meninggal dan tidak ada yang menggantikannya sebagai 

pemimpin. 

Abu Bakar merasa orang yang tepat untuk menggantikannya 

adalah Umar bin Khattab. Akhirnya ia mengumpulkan sahabat-sahabatnya 

untuk meminta pertimbangan dan bermusyawarahsecara tertutup untuk 

membahaskebijakan Abu Bakartersebut.Di antara mereka adalah Abd al-

Rahman bin Auf ( عبد الرحمن بن عوف )  dan Utsman bin Affandari kelompok 

Muhajirin, serta Usyad bin Khudair ( أسید بن حضیر) dari kelompok 

Anshar.42Kebijakan Abu Bakar tersebut mendapat tanggapan dari para 

sahabatnya, walaupun ada juga yang mengingatkan Abu Bakartentang 

sifat keras yang dimiliki Umar bin Khatab. 

AbuBakarkemudian memintaUstman bin Affan untuk mendiktekan 

pesannya dan meminta Ustman membacakannya. Sesuai dengan pesan 

tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khatab dikukuhkan 

sebagai khalifahkedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid 

                                                        
42 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Op. Cit, h 

24 



 

Nabawi. Umar menyebut dirinya Khalifah Khalifati Rasulillah (pengganti 

dari pengganti Rasulullah).43 

Pada masa jabatannya, Umar bin Khattabberhasil melakukan 

ekspansi secara besar-besaran. Beliau menaklukan Irak, Syria, Mesir, 

Armenia dan daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan Romawi dan 

Persia.44Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berakhir dengan kematian 

yang tragis. Umar meninggal setelah beberapa hari sakit parah karena 

terkena luka tikaman yang dilakukan oleh oleh seorang mantan budak 

bernama Abu Lu’Lu’ah (  أبو لؤلؤة ).45 

3. KhalifahUtsman Bin Affan (23-35 H/ 644-656 M) 

Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 573 M. Ustman bin Affan  

menjadi khalifahketiga setelah Umar bin Khattab. Proses suksesi 

kepemimpinan dari Umar kepada Utsman dilakukan setelah Umar 

menderita sakit parah berhari-hari akibat tusukan Abu Lu’Lu’ah. 

Melihat kondisi Umaryang semakin melemah, para sahabat 

meminta Umar untuk segera menunjuk seseorang sabagai penggantinya, 

namun usulan ini sempat ditolak oleh Umar. Setelah  ia berdoa memohon 

petunjuk Allah, akhirnya Umarmengambil langkah membentuk sebuah 

                                                        
43 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Op. Cit, h 37 
44 Aminur Nuruddin, Ijtihad Umar bin al-Khatab, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h 127 
45 Abu Lu’Lu’ah (Fairuz) adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia 

ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) 
terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia  yang saat itu merupakan negara 
adidaya, oleh Umar. (http://masminug.blogspot.co.id/2015/10/kisah-wafatnya-umar-bin-
khattab.html, Diakses pada hari Minggu, 05 Februari 2017 pukul 10.04 WIB) 



 

dewan yang dikenal dengan sebutan Ahlul Halli wal Aqdi( أھل ھالي وأل قدي) 

yang terdiri dari enam orang, yaitu: Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, 

Sa'ad ibn Abi Waqqash  ( سعد بن أبي وقاص ), Abdurrahman ibn Auf    ( عبد

 dan Thalhah ibn,( الزبیر بن العوام ) Zubair ibnAwwam ,( الرحمن بن عوف

Ubaidillah ( طلحة بن عبید اللة ) ditambah Abdullah ibn Umar(  عبد اللة بن

 yang hanya menjadi anggota tanpa hak dipilih.Dewan ini bertugas(عمر

untuk menentukan pengganti Umar bin Khatab. 

Setelah Umar wafat, dewan yang sudah terbentuk tersebut mulai 

merundingkan posisi jabatan khalifah.Sidang berjalan cukup alot karena 

terjadinya tarik ulur pendapat dari anggota dewan tersebut. Akhirnya, 

mereka memutuskan Ustman bin Affansebagai pengganti Umar bin 

Khatab. 

KhalifahUtsman bin Affan gemar menghabiskan waktunya untuk 

membaca al-Qur’an. Kesalehan sosialnya terbukti dengan membeli telaga 

milik Yahudi seharga 12.000 dirham dan menghibahkannya kepada kaum 

muslimin pada saat hijrah ke Yastrib. Mewakafkan tanah seharga 15.000 

dinar untuk perluasan Masjid Nabawi. Menyerahkan 940 ekor unta, 60 

ekor kuda, 10.000 dinar untuk keperluan lasykar. Pada peristiwa- peristiwa 

sebelum itupun Utsmanbanyak sekali mendermakan hartanya untuk 

kepentingan umat Islam.46 

                                                        
46 Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, Op. Cit, h 88 



 

Pada awal pemerintahannya, semua dapat berjalan baik. Namun, 

setelah khalifahUtsman melakukan pemecatan sebagian pejabat tinggi 

karena dinilai kurang baik dan menggantinya dengan kerabat dan 

keluarganya yang dinilai memiliki kemampuan dibidang tersebut, tindakan 

beliau tersebut mengundang protes dari orang-orang termasuk para pejabat 

yang telah dipecatnya.Mulai dari situlah isu-isu nepotisme dihembuskan 

oleh beberapa orang untuk menjatuhkan kekuasaan Utsman bin Affan 

walaupun kebenarannya sama sekali tidak terbukti. 

Puncak kekacauan terjadi saat Utsmandifitnah oleh seorang 

bernama Marwan bin Hakam ( مروان بن احكم ). Dimana ia membuat surat 

yang isinya menyuruh gubernur Mesir yang lama Abdullah bin Abi Sarah 

 membunuh gubernur Mesir yang baru Muhammad bin ( عبداللة بن أبي السرح )

Abu Bakar( محمد بن ابو بكر ) dengan mengatasnamakan Utsman bin Affan. 

Setelah tahu bahwa Marwan bin Hakam yang menulis surat tersebut, 

Muhammad bin Abu Bakar menuntut Utsman untuk menyerahkan 

Marwan bin Hakam. Namun, beliau menolak.Setelah mengetahui bahwa 

khalifahUtsman tidak mau mengabulkan tuntutan mereka, maka mereka 

melakukan pengepungan atas rumah beliau. 

Selama berhari-hari Utsman tidak memberi keputusan, maka pada 

subuhberikutnya gerombolanMuhammadbin Abu Bakarberhasil masuk ke 

dalam rumah Utsmantanpa sepengetahuanparasahabat beliau. 

Sejarahmencatat bahwa Al-Ghafiqi ( الغافقي ) lantas memukul 

khalifahUtsman dengan sebilah besi hingga kepalanya koyak dan darah 



 

mengalir.  Sewaktu  Sudan  ibn  Hamran ( السودان بن حمران )  untuk menebas 

leher Khalifah Utsmandengan pedangnya maka Nailat, isteri Khalifah 

Utsman, segera merahap ke atas tubuh suaminya dan menangkis pedang 

itu sambil menolaknya hingga jari-jari tangannya putus.47 Pada saat itu 

pula, khalifahUtsmantewas sambil memeluk Al-Qur’an yang sedang 

dibacanya dalam usia 82 tahun. 

4. KhalifahAli bin Abi Thalib (35-40 H/ 656-661 M) 

Ali  merupakan  putra  dari  Abi  Thalib  binAbdul Muthalib    

 .Ayahnya adalah paman Nabi Muhammad SAW .( ابوطالببنعبدالمطلب)

IbunyaadalahFatimahbinAsad ibnHasyim (فا طمھ بن اسد بن ھاشم ), kakek 

Nabi Muhammad.48 Alidi bai’at setelah wafatnya Ustman bin Affan. 

Walaupun pada awalnya Ali menolak pengangkatan dirinya, namun 

dikarenakan kondisi rakyat pada waktu itu sangat membutuhkan 

pemimpin, akhirnya Ali pun bersedia dibai’at.   

Selama Aliberkuasa, beliau dihadapkan oleh masalah-masalah 

berat. Salah satunya adalah tuntutan dari  Thalhah bin Ubaidilah, Zubair 

bin Awwam dan Aisyah untuk menghukum pembunuh Utsman bin Affan. 

Namun, karena Ali bin Abi Thalib belum bisa mewujudkan tuntutan 

tersebut, mereka bertiga akhirnya mengadakan perang untuk membunuh 

Ali. Walaupun Ali sudah berusaha menghindari perang dan berusaha 

                                                        
47 Joesoef Sou’yb, Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h 

454 
48 Musthafa Murad, Kisah Hidup Ali ibn Abi Thalib, (Jakarta: Zaman, 2009),h 7-8 



 

untuk menyelesaikan perkara secara damai, tetapi keduanya menolak 

ajakan tersebut. Akhirnya perang dahsyatpun tidak bisa terelakan. Ali 

berhasil mengalahkan lawannya. Zubairdan Thalhahterbunuh ketika 

hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke 

Madinah.49 

Selain perlawanan tersebut, Ali juga mendapat perlawanan dari 

gubernur di Damaskus Muawiyah dengan tuntutan yang sama yaitu 

menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Pertempuran kedua pasukan 

tersebut dinamakan dengan perang Siffin. Diakhir perang yang hampir saja 

dimenangkan oleh pasukan Ali, Muawiyahmengadakan tahkim (arbitrase) 

untuk menghentikan peperangan.Alipun akhirnya menyetujuinya sebab 

dari awal mereka tidak menginginkan peperangan. Namun, sebagian 

pasukan Ali ada yang tidak setuju dengan hal tersebut dan memilih keluar 

dari barisan Ali atauyanglebih dikenal dengan pasukanKhawarij( خوارج  ). 

Tidak lama setelah peristiwa peperangan tersebut, Aliakhirnya 

tewas terbunuh oleh salah satu pasukan KhawarijAbdurrahmanibn Muljam 

Al Muradi ( عبدالرحمنبنملجمالمرادي ).KhalifahAliditusuk pedang berulang kali 

saat dalam perjalanan menuju Masjid Agung di Kaufah. KhalifahAli 

akhirnya meninggal dua hari kemudian. Posisi Ali sempat digantikan oleh 

anaknya Hasan. Namun kepemimpinan Hasan tidak bertahan lama. 

Posisinya yang semakin lemah, dan keinginannya menyatukan seluruh 

umat Islam, ia membuat perjanjian damai dengan Muawiyah. Perjanjian 
                                                        

49 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Op. Cit h 40 



 

ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan 

politik, di bawah Muawiyah ibn Abi Sufyan.50 Setelah wafatnya 

khalifahAli bin Abi Thalibmaka berakhir pula kekuasaan Khulafaur 

Rasyidin dan dilanjutkan oleh kekuasaan Bani Umayyah. 

5. Masa Bani Umayyah 

Pasca berakhirnya kekuasaanKhulafaur Rasyidin, kekuasaan 

dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Khalifahpertama Bani Umayyah adalah 

MuawiyahbinAbuSufyan. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin, 

pemerintahannya bersifat demokrasi, di masa Bani Umayyah, 

pemerintahan Islam berubah menjadi monarki absolut dimana kekuasaan 

diperoleh secara turun temurun. Suksesi kepemimpinan secara turun 

temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk 

menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. 

Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang dari 90 tahun. 

Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah Muawiyah ibn 

Abi Sufyan (661-680 M), Abd Al-Malik ibn Marwan ( عبدالملكبن مروان  ) 

(685-705 M), Al-Walid ibn Abdul Malik ( الولیدبنعبدالملك ) (715-705 M), 

Umar ibn Abd Al-Aziz ( عمربنعبدالعزیز )(720-717 M), dan Hasyim ibn Abd 

Al-Malik( ھشامبنعبدالملك ) (743-724 M).51Ekspansi yang terhenti pada masa 

khalifahUsmandan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Pada zaman 

Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan.Ekspansi ke Timur yang dilakukan 

                                                        
50Ibid 
51 Ibid, h 43 



 

Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh KhalifahAbd Al-Malik. Ekspansi ke 

Barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid ibn Abdul 

Malik.52 

Kepemimpinan terbaik pernah terjadi pada masa pemerintahan 

Umar ibn Abd Al-Aziz(717-720 M). Ketika dinobatkan sebagai khalifah, 

dia menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang 

berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. 

Sepeninggal kekuasaan Umar ibn Abd Al-Azizkekuasaan Bani Umayyah 

berada di bawah khalifah Yazid ibn Abd Al-Malik (720-724 M), namun 

khalifahyang satu ini lebih mementingkan kehidupannya yang mewah 

daripada memperhatikan rakyat. Keadaan tidak jauh berbeda pada masa 

khalifah selanjutnya  yaitu  Hisyam  ibn  Abd Al-Malik(724-743 M). 

Kekuasaan Bani Umayyah semakin mengalami kemunduran 

karena berbagaialasan. Antaralainkarenasistem pergantian khalifah yang 

tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifahini menyebabkan 

terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga 

istana. Selain itu, gaya hidup sebagian khalifah yang cenderung 

bermewah-mewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat 

membuat rakyat semakin kecewa. Penyebab langsung tergulingnya 

kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang 
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dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibn Abd Al-Muthalib (العباسبنعبدالمطلب 

).53 

6. Masa Bani Abbasiyah 

Dinasti Bani Abbasiyah didirikan olehAbu al-'Abbas Abdullah bin 

Muhammad as-Saffah( أبوالعباسعبداللھبنمحمدالسفاح ). Kekuasaannya 

berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) 

s.d 656 H (1258 M). Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik 

itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan bani abbasiyah 

dalam empat periode berikut: 

1. Masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah 

tahun 132 H (750 M) sampai meninggalnya khalifah al-watsiq 232 

H (847 M). 

2. Masa Abbasiyah II, yaitu mulai khalifah al-Mutawakkilpada tahun 

232 H (847 M) sampai tahun 334 H (946 M). 

3. Masa Abbasiyah III, yaitu dari tahun 334 H (946 M) sampai tahun 

447 H (1055 M). 

4. Masa AbbasiyahIV, yaitu dari tahun 447 H (1055 M) sampai 

jatuhnya kekuasaan ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan 

Khulagu Khan pada tahun 656 H (1258 M). 

Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa 

keemasannya. Secara politis, para khalifahbetul-betul tokoh yang kuat dan 
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merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Polularitas 

daulahAbbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun Al-

Rasyid (  ھَاُرونالَرِشید ) (809-786 M) dan puteranya Al-Ma’mun (  المأمون ) 

(813-833 M). 

Setelah memasuki periode-periode selanjutnya, Dinasti Bani 

Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Antara lain: 

1. Persaingan Antar Bangsa 

2. Kemerosotan Ekonomi 

3. Konflik keagamaan 

4. Perang Salib 

5. Serangan Bangsa Mongol.54 

Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad 

dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan (656 

H/1258 M). Ia adalah saudara dari Kubilay Khan yang berkuasa di Cina 

sampai ke Asia Tenggara, dan saudaranya Mongke Khan yang 

menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari 

Cina kepangkuannya. Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. 

Pada mulanya Hulagu Khan mengirim suatu tawaran kepada 

KhalifahBani Abbasiyahyang terakhir Al-Mu’tashim ( المعتصم ) untuk 

bekerja sama menghancurkan gerakan Assassin. Tawaran tersebut tidak 

dipenuhi oleh khalifah. Oleh karena itu timbullah kemarahan dari pihak 

Hulagu Khan. Pada bulan september 1257 M, Khulagu Khan melakukan 
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penjarahan terhadap daerah Khurasan, dan mengadakan penyerangan 

didaerah itu. Khulagu Khan memberikan ultimatum kepada khalifahuntuk 

menyerah, namun khalifahtidak mau menyerah dan pada tanggal 17 

Januari 1258 M tentara Mongol melakukan penyerangan. 

7. Masa Turki Usmani 

Setelah Bani Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara 

Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. 

Wilayah kekuasaan tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang 

satu sama lain bahkan saling memerangi. Keadaan politik umat Islam 

secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan 

berkembangnya tiga kerajaan besar: Usmani di Turki, Mughal di India, 

dan SafawidiPersia.Namun,kerajaanTurki Usmaniadalah kerajaan yang 

paling bertahan lama dibanding dua kerajaan lainnya. 

Pendiri kerajaan Turki Usmaniadalah bangsa Turki dari kabilah 

Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. 

Dalam jangka waktu kira-kira tiga abad, mereka pindah ke Turkistan 

kemudian Persia dan Irak. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol 

pada abad ke 13 M, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari 

tempat pengungsian di tengah-tengah saudara-saudara mereka, orang 

Turki Seljuk, di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan 

Ertoghrul mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan 

Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat 



 

bantuan mereka, Sultan Alauddin II mnedapat kemenangan, dan 

menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil, dan sejak saat itu mereka 

terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukud sebagai 

ibukota. 

Ertoghrul meninggal Dunia tahun 1289. Kepemimpinan 

dilanjutkan oleh puteranya, UsmanPutera Ertoghrul inilah yang dianggap 

sebagai pendiri kerajaan Usmani. Usmanmemerintah antara tahun 1290-

1326 M. Pada tahun 1300 M, bangsa Mongol kembali menyerang 

Kerajaan Seljuk, dan dalam pertempuran tersebut Sultan Alaudin 

terbunuh. Setelahwafatnya SultanAlaudintersebut,Usman 

memproklamasikan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang 

didudukinya. Penguasa pertamanya adalah Usmanyang sering disebut 

Usman I. Setelah UsmanI mengumumkan dirinya sebagai Padisyah al-

Usman (raja besar keluarga Usman) tahun 1300 M setapak demi setapak 

wilayah kerajaan diperluas. Dipilihnya negeri Iskisyihar menjadi pusat 

kerajaan. 

Turki Usmanimengalami kemajuannya pada masa Sultan 

Muhammad  ( سلطانمحمد  ) II (1451-1484 M) atau Muhammad Al-Fatih     ( 

 Beliau mengalahkan Bizantium dan menaklukkan .( محمد الفاتح

Konstantinopel pada tahun 1453 M yang merupakan kekuatan terakhir 

Imperium Romawi Timur. Pada masa Sultan Salim (  سلطانسالم   ) I (1512-

1520 M), ekspansi dialihkan ke Timur, Persia, Syiria dan Mesir berhasil 

ditaklukkannya. Ekspansi tersebut dilanjutkan oleh putranya Sulaiman I 



 

(1520-1526 M) dan berhasil menaklukkam Irak, Belgaro,kepulauan 

Rhodes, Tunis dan Yaman. Masa beliau merupakan puncak keemasan dari 

kerajaan Turki Usmani, karena dibawah pemerintahannya berhasil 

menyatukan wilayah yang meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, 

Armenia, Asia Kecil, Krimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, 

Hongaria, Rumania sampai batas sungai Danube dengan tiga lautan, yaitu 

laut Merah, laut Tengah dan laut Hitam. 

Kemajuan dan perkembangan wilayah kerajaan Usmani yang luas 

berlangsung dengan cepat dan diikuti oleh kemajuan-kemajuan dalam 

bidang-bidang kehidupan lain yang penting, diantaranya : 

1. Bidang Kemiliteran dan Pemerintahan 

2. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Budaya 

3. Bidang Keagamaan 

Masa pemerintahan Sulaiman I (1520-1566 M) merupakan puncak 

kejayaan daripada kerajaan Turki Usmani. Beliau terkenal dengan sebutan 

Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qonuni ( انالقانون�سلیم  ) Akan tetapi 

setelah beliau wafat sedikit demi sedikit Turki Usmanimengalami 

kemunduran. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan 

yangterjadisetelah Sulaiman Al-Qonunimeninggal diantaranya perebutan 

kekuasaan antara putera beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian 

besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. 

Juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Usmani yang 



 

mengakibatkan kekalahan dalam mengahadapi beberapa peperangan. 

Ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan. 

Selain itu, gerakan politik pembaharuan di pusat pemerintahan yang 

dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk (  مصطف�كماألتاتورك  )  pada tahun 

1924 M menjadi akhir kekhalifahan Turki Usmani. Sejak saat itu, Turki 

Usmaniberubah menjadi Republik Turki dan tidak ada lagi kekhalifahan 

yang kembali berdiri. 

Dari beberapa sejarah kekhalifahan di atas, ada perbedaan 

mendasar yang membedakan antara kekhalifahan masa Khulafaur 

Rasyidindengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Usmani. Masa 

kekhalifahan Khulafaur Rasyidinsecara prakteknya adalah pemerintahan 

yang demokratis. Terlihat dari proses suksesi kepemimpinannya, di mana 

di masa Khulafaur Rasyidin, khalifahdipilih berdasarkan musyawarah dan 

bai’at orang banyak. Berbeda dengan masa kekhalifahan Bani Umayyah, 

Bani Abbasiyah, dan Turki Usmaniyang suksesi kepemimpinannya secara 

turun-temurun. Bahkan kekuasaan ketiga kerajaan tersebut bersifat 

absolut. Praktek pemerintahan yang cenderung absolut inilah yang 

menjadi salah satu penyebab kemunduran dari kerajaan-kerajaan tersebut. 

Secara prakteknya, pemilihan khalifahpada kerajaan-kerajaan secara tidak 

langsung tersebut sudah mengabaikan salah satu nilai fundamental dari 

ajaran Islam yaitu nilai syuraatau Musyawarah. 

 



 

E. Pandangan Tokoh Pemikir Islam tentang Khilāfah 

Pandangan para pemikir Islam klasik dan pertengahan, pada dasarnya 

menerima keabsahan sistem pemerintahan Islam (khilāfah). Para pemikir Islam di 

zaman klasik tersebut diantaranya, Al-Mawardi,IbnuAbi Rabi, Ibnu Taimiyah, 

dan Ibnu Khaldun. Imam al-Mawardi, dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyah 

mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam ialah berbentuk khilāfahAl-

Mawardi juga menetapkan tentang bagaimana pengangkatan imam atau khalifah, 

kriteria-kriteria atau syarat untuk menjadi khalifah, hingga tata cara pemilihan 

khalifah. Ada dua cara menurut al-Mawardidi dalam pemilihan imam (khalifah): 

Pertama, Dewan pemilih yang bertugas memilih imam bagi umat. Kedua, Dewan 

imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.55 

Tokoh lainnya ada Ibnu Abi Rabi.Ia adalah seorang ulama dan pemikir 

Islam yang hidup di masa puncak kejayaan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ibnu 

Abi Rabi menilai bahwa bentuk pemerintahan yang tepat adalah kekhalifahan 

monarki yang dikepalai oleh satu orang.56 Alasan utama mengapa Ibnu Abi Rabi 

memilih monarki sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik adalah keyakinannya 

bahwa dengan banyak kepala, maka politik negara akan kacau dan sukar membina 

persatuan. 

Pemikir Islam lain yang memiliki pandangan tentang khilāfah adalah Ibnu 

Taimiyyah. Ibnu Taimiyah di dalam buku karya M. Amin Suma yang berjudul 
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Ijtihad Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa ia tidak memandang tradisi 

khilāfahatau imāmahsebagai suatu sistem pemerintahan dan bentuk negara ideal 

yang harus dipertahankan.57Ibnu Taimiyahtidak begitu peduli dengan apapun pola 

ataupun bentuk pemerintahan, sebab yang paling penting dan mendasar 

menurutnya adalah syariat Islam dapat terlaksana dengan baik dan benar di setiap 

negara.Selain Ibnu Taimiyyahdan lainnya, pemikir Islam lain yang memiliki 

pandangan tentang khilāfahadalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldunberpendapat 

bahwa khilāfahadalah “tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan 

merujuk kepadanya.58 

Berbeda dengan pemikir Islam dan ilmuwan di masa klasik dan 

pertengahan, beberapa tokoh pemikir di masa kontemporer mengalami pergeseran 

pemikiran dari masa sebelumnya. Pemikiran para tokoh di masa kontemporer 

lebih bersifat pluralitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang kondisi umat 

Islam yang pada masa itu sedang mengalami kemunduran dan dunia Barat yang 

sedang mengalami kemajuan. Corak pemikiran para pemikir masa itu lebih 

kepada ajakan pembaharuan dan kembali ke ajaran Islam murni. Seperti 

Jamaluddin Al-Afghanimengajak umat Islam untuk kembali ke ajaran Islam 

murni, membentuk suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam 

(Jami’ah Islamiyah) atau Pan-Islamisme, serta menentang sistem pemerintahan 

yang despotik. 
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Muhammad Abduhjuga memiliki pandangan yang menarik tentang 

khilāfah. Muhammad Abduhmenilai mendirikan khilāfahbukanlah suatu 

kewajiban. Islam dalam pemahaman Abduh, tidak menetapkan suatu bentuk 

pemerintahan.59Bertolak belakang dengan pemikiran Muhammad Abduh, Rasyid 

Ridha justru berpendapat khilāfahharus didirikan. Dalam lapangan sosial 

kenegaraan, Ridha masih memandang perlunya sistem kekhalifahan di 

dalamnegara Islam. karena konsep ini dianggap mampu menyatukan semua aspek; 

geografi, politik, ekonomi sosial, budaya bahkan agama.60 

Pemikiran yang lebih ekstrem datang dari seorang tokoh sekuler yaitu Ali 

Abdur Raziq ( عليعبدالرازق )61. Salah satu karyanya yang sangat kontroversial 

adalah kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan). 

Dalam kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm tersebut ia berpendapat tentang khilāfah. 

Menurutnya, Khilāfahsama sekali bukanlah urusan agama, begitu juga 

pengadilan, tugas-tugas pemerintahan lainnya dan pusat-pusat negara. Semuanya 

itu adalah urusan politik semata, agama tidak ada sangkut pautnya dengan 

masalah itu.62 

Tidak bisa dipungkiri bahwa khilāfahyang telah dipraktekkan dari  masa 

Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai pada Turki 
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Utsmanitersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban Islam 

dunia sampai saat ini. Kontribusi tersebut membuat  Islam akhirnya dapat maju 

dan berkembang di seluruh penjuru dunia. Khilāfahtidak saja sekedar sistem 

pemerintahan yang mengatur urusan kenegaraan atau segala sesuatu yang bersifat 

duniawi tetapi juga mengatur kehidupan umat dengan menerapakan syariat-syariat 

Islam. Sebab, tujuan khilāfahbukan hanya untuk duniawi tetapi juga akhirat. 

Konsep yang telah dipraktekkan tersebut memiliki kelebihan dan pastinya 

juga memiliki kekurangan. Dari hal inilah pastinya, banyak para tokoh baik dari 

masa saat khilāfahmasih berdiri sampai di masa sekarang dapat menilai tentang 

baik dan buruknya khilāfah. Ada tokoh yang menilai bahwa khilāfah adalah 

sistem yang sempurna dan wajib dalam Islam, ada juga yang menilai bukan suatu 

kewajiban karena yang terpenting di suatu negara syariat Islam dapat ditegakkan. 

Perbedaan pendapat tersebut wajar adanya karena tentunya dipengaruhi oleh 

perbedaan latarbelakang pemikiran dan pendidikan mereka masing-masing. 

Termasuk juga tokoh pembaharu Islam Jamaluddin Al-Afghani dan tokoh 

politik Islam Indonesia Amien Rais yang memiliki pandangan berbeda mengenai 

khilāfahdan konsep negara. Perbedaan pemikiran mereka pastinya dipengaruhi 

oleh latar belakang pendidikan, pemikiran tokoh pendahulu mereka, bahkan 

kondisi politik di negara mereka. Konsep-konsep yang mereka keluarkan juga 

pastinya disesuaikan dengan  keadaan masyarakat di masa mereka 

  



 

BAB III 

BIOGRAFI DAN POKOK PEMIKIRAN AMIEN RAIS SERTA 

JAMALUDDIN AL-AFGHANI TENTANG KHILĀFAH 

A. Biografi Amien Rais 

1. Riwayat Hidup Amien Rais 

Amien Rais dilahirkan di Solo, pada tanggal 26 April 1944. Kedua 

orang tuanya bernama Syuhud Rais dan Sudalmiah.63 Ny. Hj. Sudalmiyah, 

seorang aktivis Aisyah Surakarta serta guru agama di SGKP (Sekolah 

Guru Kepandaian Putri) Negeri dan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) 

Aisyah Surakarta.64 Ayah Amien, H. Syuhud Rais (meninggal tahun 1985) 

adalah guru agama dan sehari-hari sebagai Kepala Kantor Departemen 

Agama di Solo.65 

Ia mulai mengenyam pendidikan dimulai dari TK hingga SMA di 

Solo. Tepatnya di sekolah Muhammadiyah Solo. Sekolah Dasar 

diselesaikan tahun 1956. Dilanjutkan ke SMP Muhammadiyah, selesai 

tahun 1959. Sedangkan SMA nya tamat pada tahun 1962.66 Di samping 

pendidikan formalnya di SMP Muhammadiyah, Amien Rais juga 

menyempatkan diri mengenyam pendidikan pesantren. Yakni di pesantren 
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Mamba’ul Ulum (pernah jadi PGAN, sekarang berubah menjadi MAN) 

dan juga pesantren Al Islam (yang kini bukan pesantren lagi), semuanya 

berada di Solo.67 

Amien Rais melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. 

Amien Rais memilih melanjutkan pendidikannya di Jurusan Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta. Amien Rais juga sempat kuliah di fakultas Tarbiyah IAIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, agar tidak mengecewakan ibunya yang 

menginginkan Amien Rais sekolah di Perguruan Tinggi Agama. 

Sayangnya beberapa tahun kemudian keluar keputusan dari pemerintah, 

bagi mahasiswa yang kuliah ganda harus memilih salah satu. Maka 

terpaksa Amien meninggalkan IAIN.68 

Selama Ia kuliah, Ia dikenal juga sebagai aktifis di sejumlah organisasi 

Mahasiswa, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pada saat berkecimpung di organisasi 

HMI, Amien Rais memegang Jabatan Sekretaris LDMI-HMI Yogyakarta 

(1963-1965).69Amien Rais menamatkan pendidikan Sarjana nya di UGM 

pada tahun 1968. Amien Rais kemudian melanjutkan pendidikan 

masternya di University of Noter Dame, Amerika Serikat. Lalu, ia 

mengambil program doktor ilmu politik di University of Chicago dan 

                                                        
67Ibid 
68 Amien Rais,  Demi Pendidikan Politik, Saya Siap Jadi Calon Presiden, Op. Cit,  h 198 
69 Ahmad Fatoni, Pemikiran dan Peran Amien Rais Dalam Reformasi 1998, (Bandar 

Lampung: IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin, 2014), h 24 



 

selesai pada tahun 1984.70 Sebelum meraih gelar doctor ilmu politik di 

Universitas Chicago, dengan disertasi The Moeslem Brotherhood in Egypt, 

its Rise, Demise and Resurgence (1981), Ia melakukan penelitian selama 

setahun di Mesir. Selama menyelesaikan doktor itulah Ia smpat menjadi 

mahasiswa luar biasa di Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir.71 

Amien tumbuh berkembang di lingkungan keluarga Muhammadiyah, 

sebuah organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di Indonesia yang 

modernis, dan aktif di dalamnya sejak belia.72 Dia terpilih sebagai anggota 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 

di Solo pada Oktober 1985.73 Dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di 

Solo pada tahun 1994, ketua jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM 

ini secara aklamasi dikukukan sebagai Ketua PP Muhammadiyah hingga 

berlangsung Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh.74 

Sebagai seorang aktivis dan cendekiawan muslim, mantan Wakil 

rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini merasa terpanggil 

bersama 49 orang lainnya untuk ikut menandatangani berdirinya Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Malang pada Desember 1990. 

Selanjutnya, hingga tahun 1995 menjabat sebagai Asisten I Ketua Umum 
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ICMI.75Amien Rais di ICMI ini termasuk orang yang sangat loyal dan 

memperjuangkan mati-matian demi berkembangnya organisasi 

ini.76Dengan loyalitas yang demikian itu tidak mengherankan jika 

kemudian Amien masuk menjadi kelompok “inti” yang ikut menentukan 

kebijakan ICMI. Bahkan dalam perkembangan berikutnya, Amien 

dipercaya untuk memegang amanah menjadi Ketua Dewan Pakar ICMI.77 

Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 

rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) 

merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai 

politik baru. Awalnya partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya 

sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB) namun 

akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) pada 

pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor.  

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional, di 

antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, 

Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert 

Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, 

Alvin Lie Ling Piao dan lainya.78Akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1998 
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di Istora Senayan Jakarta, partai ini dideklarasikan dan dihadiri ribuan 

massa. 

Karir Politiknya juga berlanjut saat beliau berhasil menjabat sebagai 

ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 1999-2004. 

Jabatan ini dipegangnya sejak ia dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999 pada 

bulan Oktober 1999.79 Amien Rais juga pernah maju menjadi calon 

presiden berpasangan dengan Dr.Ir.H. Siswono Yudohusodo. Tahun 2004, 

ia maju sebagai calon presiden tetapi kalah dan hanya meraih kurang dari 

15% suara nasional.80 

2. Karya Ilmiah Amien Rais 

Sebagai seorang tokoh politik dan juga Intelektual Muslim, Amien 

Rais banyak menuangkan ide-ide gagasannya  ke dalam tulisan. Tulisan-

tulisan tersebut berupa buku, artikel, dan juga penelitian beliau.Beberapa 

karya beliau antara lain:  

Prospek Perdamaian Timur Tengah  1980-an (Litbang Deplu, Jakarta, 

1980), Perubahan Politik Eropa Timur (Litbang Deplu), Kerja Sama 

Teknologi Negara-Negara Berkembang (Litbang Deplu), Zionisme: Arti 

dan Fungsi (FISIPOL UGM, Yogyakarta, 1989), Kepentingan Nasional 

Indonesia dan Perkembangan Timur Tengah 1990-an (Litbang Deplu, 

Jakarta), Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah (PAU-UGM, Mizan), 
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Orientalisme dan Humanisme Sekuler (Shalahuddin Press, Yogyakarta, 

1983), Tugas Cendekiawan Muslim (terjemahan-fasih karya Dr. Ali 

Syari’ati, Shalahuddin Press, Yogyakarta, 1985), Cakrawala Islam (Mizan, 

Bandung, 1987), Politik Internasional Dewasa Ini (Usaha Nasional, 

Surabaya, 1989), Timur Tengah dan Krisis Teluk (Amarpress, Surabaya, 

1990), Keajaiban Kekuasaan (Bentang Budaya-PPSK, Yogyakarta, 1994), 

Moralitas Politik Muhammadiyah (Dinamika, Yogyakarta, 1995), Tangan 

Kecil (UM Jakarta Press-PPSK, Jakarta, 1995), Puasa dan Keunggulan 

Kehidupan Rohani (PT Mitra pena Cendekia, Yogyakarta, 1996), Menuju 

Taqwa: Panduan Menuju Manusia Berkualitas (PT Pena Cendekia, 

Yogyakarta, April, 1996),Demi Kepentingan Bangsa (Pustaka Belajar, 

Yogyakarta, 1997), Visi dan Misi Muhammadiyah (Pustaka SM, 

Yogyakarta, 1997), Refleksi Amien Rais:  dari Persoalan Semut sampai 

Gajah (Gema Insani Press, Jakarta, Oktober 1997), Demi Pendidikan 

Politik Saya Siap Jadi Calon Presiden, (Titian Ilahi, Yogyakarta, 

Desember 1997), Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan (Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 1997), dan Amien Rais Berjuang Menuntut Perubahan (PT 

Pena Cendekia, 1998).81 
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B. Biografi Jamaluddin Al-Afghani 

1. Riwayat Hidup Jamaluddin Al-Afghani 

Jamaluddin al-Afghani dilahirkan pada tahun 1838. Ayahnya bernama 

Sayyid Shand yang dikenal dengan gelar Shafdar al-Hussaini. Dia seorang 

bangsawan terhormat yang mempunyai hubungan nasab dengan Hussein 

ibn Ali ibn Abi Thalib.82 Tempat kelahirannya disinyalir ada dua versi. 

Satu versi menyatakan bahwa tempat kelahirannya di As’adabad, termasuk 

wilayah Kabul, Afghanistan. Versi lain menyebutkan bahwa ia dilahirkan 

di Mazandaran wilayah Persia. Pada usia 18 tahun di Kabul, Jamaluddin 

tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami falsafah, 

hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi.83 

Jamaluddin al-Afghanimerupakan seorang aktivis pembaruan dalam 

Islam yang tempat tinggal dan gerakannya sering berpindah dari satu 

negara Islam ke negara Islam lain. Ketika baru berusia 22 tahun ia telah 

menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. 

Di tahun 1864 ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun 

kemudian ia diangkat oleh Muhammad Azam Khanmenjadi Perdana 

Menteri. Dalam pada itu Inggris telah mulai mencampuri soal politik 

dalam negeri Afghanistan dan dalam pergolakan yang terjadi Al-Afghani 

memilih pihak yang melawan golongan yang disokong Inggris. Pihak 
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pertama kalah dan Al-Afghanimerasa lebih aman meninggalkan tanah 

tempat kelahirannya dan pergi ke India di tahun 1869.84 

Di India ia juga merasa tidak bebas bergerak karena negara ini telah 

jatuh ke bawah kekuasaan Inggris, dan oleh karena itu ia pindah ke Mesir 

di tahun 1871.85 Di Kairo pada awalnya Jamaluddin mencoba menjauhkan 

diri dari politik dengan memusatkan diri mempelajari mempelajari ilmu 

pengetahuan dan sastra Arab.86Namun, karena melihat semakin besarnya 

campurtangan Inggris di dalam politik Mesir, akhirnya membuat 

Iakembali berpolitik.  

Al-Afghani terus berupaya melakukan gerakan politik di Mesir. Salah 

satu upayanya itu adalah dengan berkumpul dengan orang-orang politik 

Mesir dan mendirikan partai politik. Al-Afghanimembentuk partai yang 

bernama Al-Hizb al-Watani( الحزبالوطني ) (Partai Nasional). Dengan 

adanya partai ini, Al-Afghani beserta anggota politik lainnya berusaha 

menjatuhkan kekuasaan Khedewi Ismail dan menggantinya dengan Putra 

Mahkota Taufik. Namun, setelah Putra Mahkota Taufik berhasil menjadi 

Khedewi, Taufik justru mengusir Al-Afghani di bawah tekanan Inggris. 

Al-Afghanikemudian pergi ke Paris dan mendirikan perkumpulan Al-

Urwah al-Wusqa( الُعروةالُوثقى ) di tahun 1882. Ia juga menerbitkan jurnal 

dengan judul yang sama. Namun, penerbitan jurnal tersebut tidak bertahan 
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lama, karena penerbitannya dihentikan oleh penguasa Barat karena 

dikhawatirkan dapat membangun rasa persatuan dan kesatuan umat Islam 

pada waktu itu. 

Di tahun 1889 Al-Afghani diundang datang ke Persia untuk menolong 

mencari penyelesaian tentang persengketaan Rusia-Persia yang timbul 

karena politik pro-Inggris yang dianut pemerintah Persia ketika 

itu.87Namun, karena ide-ide pembaharuannya, Al-Afghanijustru 

mulaiditakuti oleh penguasa Persia kala itu Syah Nasir al-Din ( ینناصرالد  ). 

Al-Afghanimulai berani mengkritik kekuasaan yang dijalankan Nasir al-

Din. Hal inilah yang membuat Nasir al-Din khawatir dan akhirnya ia 

mengusir mengusir Al-Afghani dari Persia. 

Atas undangan Sultan Abdul Hamid ( عبدالحمیدسلطان ), Al-Afghani 

selanjutnya pindah ke Istambul di tahun 1892. Pengaruhnya yang besar di 

berbagai negara Islam diperlukan dalam rangka pelaksanaan politik Islam 

yang direncanakan Istambul. Bantuan dari berbagai negara-negara Islam 

amat dibutuhkan Sultan Abdul Hamid untuk menentang Eropa yang waktu 

itu telah kian mendesak kedudukan Kerajaan Usmani di Timur Tengah.88 

Akan tetapi, pada akhirnya keduanya tidak dapat mencapai kerja sama. 

Abdul Hamidtetap mempertahankan kekuasaan otokrasi  lama,sedangkan 

Al-Afghani mempunyai pemikiran demokratis tentang pemerintahan. 
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Akhirnya, Sultan membatasi kegiatan Jamaluddindan tidak 

mengizinkannya keluar dari Istambul sampai wafat pada tahun 1897.89 

Ia mendapat serangan kangker rahang pada tahun 1896, dan meninggal 

dunia pada 9 Maret 1897. Ia dimakamkan dengan penghormatan besar di 

makam para Syaikh Turki, dekat Niahan Tash di Istambul.90 

2. Karya Ilmiah Jamaluddin Al-Afghani 

Sebagai seorang tokoh politik dan pembaharu muslim yang telah 

banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara demi melakukan 

gerakan-gerakan politknya, Jamaluddin Al-Afghani juga pernah 

menuangkan ide dan gagasannya  ke dalam bentuk tulisan. Beberapa buku 

yang pernah ditulis oleh Al-Afghanitersebut antara lain: 

a. Tatimmat al-bayan (Cairo, 1879). 

Buku sejarah politik, sosial dan budaya Afghanistan. Hakikati 

Madhhabi Naychari wa Bayani Hali Naychariyan. Pertama kali 

diterbitkan di Haydarabad-Deccan, 1298 H/1881 M, ini adalah karya 

intelektual Al-Afghanipaling utama yang diterbitkan selama hidupnya. 

Merupakan suatu kritik pedas dan penolakan total terhadap 

materialisme. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh 

Muhammad Abduh dengan judul Al-Radd ‘ala al-dahriyyin (Bantahan 

terhadap Materialisme) 
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b. Al-Ta’Liqat ‘ala sharh al-Dawwani li’laqa’id al-‘adudiyyah 
(Cairo, 1968).  

Berupa catatan Al-Afghani atas komentar Dawwani terhadap buku 

kalam yang terkenal dari Adud al-Din al-‘Iji yang berjudul Al-‘Aqa’id 

al-‘Adudiyyah.  

c. Risalat al-Waridat fi Sirr al-Tajalliyat (Cairo, 1968).  

Suatu tulisan yang didiktekan oleh Al-Afghani kepada siswanya 

Muhammad Abduh ketika ia di Mesir. Khatirat Jamal al-Din al-

Afghani al-Husayni (Beirut, 1931). Suatu buku hasil kompilasi oleh 

Muhammad Pasha al-Mahzumi wartawan Libanon. Mahzumi hadir 

dalam kebanyakan forum pembicaraan  Al-Afghani  pada bagian akhir 

dari hidupnya. Buku berisi informasi yang penting tentang gagasan dan 

hidup Afghani. 

Selanjutnya pemikiran Al-Afghani, diteruskan dan dikembangkan 

oleh murid-muridnya yakni Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, 

pemikiran Islam modern yang mereka kembangkan bukan hanya 

padatingkat wacana, namun ditransformasikan oleh pengikut-pengikut 

selanjutnya menjadi gerakan.91 
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C. Pemikiran Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani tentang Konsep 
Khilāfah 

Pada Subbab ini, peneliti akan membahas tentang pokok pemikiran kedua 

tokoh tentang konsep khilāfah. Mengapa kajian ini perlu dibahas dan perlu dipisah 

secara khusus dari biografi, karena memang menurut peneliti kajian pemikiran ini 

adalah suatu kajian tersendiri yang terlepas dari biografi seseorang. Jika pada 

Subbab biografi merupakan profil perjalanan hidup Amien Rais dan Jamaluddin 

Al-Afghani, maka pada kajian ini akan ditampilkan bagaimana pandangan 

keduanya tentang khilāfah. 

1. Khilāfah Menurut Amien Rais 

Amien Rais dikenal sebagai seorang tokoh politik dan cendekiawan 

muslim yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis. Sikap disiplin dan 

pemikiran kritis yang dimilikinya, tidak terlepas dari hasil didikan ketat 

dari kedua orangtuanya terutama sang ibu. Sang ibu lahir dan dibesarkan 

di lingkungan pendidikan dan sistem Barat Belanda, sehingga sang ibupun 

menanamkan pola ataupun sistem yang menjadi ciri kebudayaan Barat, 

yaitu tentang kedisiplinan, kejujuran, transparansi, berani tampil di muka 

dan lainnya.92Ibunya sangat menekankan disiplin dan rasional, baik dalam 

hal adat maupun agama, dan terkadang terkesan “galak” di mata anak-

anaknya. 
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Pemahaman Tauhid yang juga sudah diajarkan sedari kecil oleh sang 

ibu membuat Amien Rais tumbuh menjadi seorang yang tidak segan 

melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Tidak heran jika pemikiran-

pemikirannya tidak terlepas dari konsep tauhid serta prinsip rasionalitas 

yang dipahaminya. Amien Rais menilai bahwa, seluruh dimensi kehidupan 

manusia harus bertumpu pada tauhid, sebagai esensi dari seluruh ajaran 

Islam. Tauhid harus menjiwai dan mewarnai seluruh bidang dan kegiatan 

kaum Muslimin. Hanya dengan menumpukan seluruh aktifitas kegiatan 

hidup pada tauhid, umat Islam mencapai suatu kesatuan monoteisme 

(monotheistic unity) yang meliputi semua bidang dan kegiatan hidup, 

termasuk di dalamnya kehidupan bernegara dan berpemerintahan.93 

Tauhid menurut Amien memiliki kesatuan prinsipal. Pertama kesatuan 

penciptaan, kedua kesatuan manusia, ketiga kesatuan tujuan hidup, 

keempat kesatuan ketuhanan, kelima kesatuan alam semesta. Pemikiran 

Amien tentang tauhid ini memiliki kesamaan dengan pemikiran Abul A’la 

Al Maududi. Menurut Al Maududi, asas terpenting dalam Islam termasuk 

dalam hal politik adalah tauhid. Amien menerapkan tauhid sebagai poros 

sentral kehidupan umat Islam dapat memetik atau mendeduksikan nilai 

etis, moral, dan norma pokok dalam ajaran Islam sebagi patokan dasar 

bagi kehidupan bernegara. Pemikiran yang berdasarkan tauhid ini 

melahirkan teori-teori yang semuanya bertumpu pada syari’ah.94 
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Karakteristik pemikirannya yang memadukan antara nilai-nilai Tauhid 

dengan prinsip rasionalitas membuat Amien Rais digolongkan ke dalam 

kelompok tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran moderat.Salah satu 

pemikiran moderatnya adalah tentang konsepkhilāfahatau negara Islam. 

Selain itu, pemikirannya tentang negara juga turut dipengaruhi oleh 

pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya. Konsep serta pemikiran tentang 

negara Islam pernah diungkapkan secara lengkap dalam majalah 

Panjimas, No 379/1982, seperti berikut: 

“ Sepengetahuan saya kata imamah tidak terdapat secara tertulis dalam 
Al-Qur’an. Tetapi kalau kata imamah dimaksudkan sebagai kepemimpinan 
yang harus diikuti oleh umat Islam, hal itu jelas ada dalam Al-Qur’an. 
Artinya, Al-Qur’an menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti pemimpin 
yang benar, yang terdiri dari manusia-manusia atau pemimpin yang 
menggunakan Islam sebagai patokan kepemimpinannya, bukannya 
kepemimpinan orang-orang yang munafik dan kafir.”  

“ sedangkan khilafah, menurut saya adalah suatu misi kaum muslimin 
yang harus ditegakkan di muka bumi ini untuk memakmurkan sesuai 
petunjuk dan peraturan Allah Swt, maupun Rasul-Nya. Adapun cara 
pelaksanaannya Al-Qur’an tidak menunjukkan secara terperinci, tetapi 
dalam bentuk global saja “  

“ Islamic State “ atau negara Islam, saya kira tidak ada dalam Al-
Qur’an, maupun dalam Al Sunah. Oleh karena itu tidak ada perintah dalam 
Islam untuk menegakkan negara Islam.”95 

Amien Rais memandang bahwa Islam tidak pernah menentukan sistem 

pemerintahan atau bentuk negara tertentu secara mutlak yang harus 

dibangun oleh umat Islam termasuk mendirikan khilāfah atau negara 

Islam. Menurut Amien, di dalam Al-Qur’an maupun Hadist tidak ada 

satupun nash yang memerintahkan untuk mendirikan khilāfah atau negara 
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Islam. Amien menekankan bahwa, hal yang terpenting dalam 

penyelenggaraan negara adalah secara substansinya bukan formalitasnya. 

Artinya, Islam bukan hanya dijadikan sebagai formalitas kosong, 

melainkan nilai-nilai Islam dapat dijalankan di suatu negara tersebut. 

Apakah artinya suatu negara menggunakan Islam sebagai dasar negara, 

kalau ternyata hanya formalitas kosong. 

Amien Rais mengambil contoh negara Saudi Arabia, yang tidak 

memiliki konstitusi karena menganggap mereka sudah mempunyai 

sandaran syari’ah Islam. Tetapi aplikasi syariahIslam di sana begitu 

sempit dan sangat jauh dari idealisme Islam itu sendiri.96 Seperti prinsip-

prinsip monarki Saudi Arabia itu sudah bertabrakan dengan prinsip-prinsip 

ajaran Islam di bidang kemasyarakatan dan politik. Karena kalau kita lihat 

sejak khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, 

sistemnya bukan monarki absolut, melainkan monarki yang menggunakan 

sistem pemilihan.97 

Pendapatnya tentang tidak adanya perintah di dalam Al-Qur’an 

maupun Hadist untuk mendirikan khilāfahatau negara Islam, tidak bisa 

diartikan bahwa beliau adalah seorang penganjur sekuler. Jika pernyataan 

tersebut dilepas dari konteks ajaran Islam, memang pernyataan tersebut 

seperti berbau sekuler, padahal Amien sendiri sangat membenci paham 

sekuler. Pernyataannya tersebut langsung diikuti dengan pernyataan 
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berikutnya, antara lain bahwa Islam sebagai agama wahyu memberikan 

etik yang terlalu jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia, 

termasuk kehidupan bernegara dan berpemerintahan.98Memang Amien 

mengakui masih ada sekelompok kaum muslim yang masih saja menjadi 

penganjur ajaran sekuler, mereka seolah-olah tidak mengetahui bahwa 

antara Islam dan sekulerisme terdapat antagonisme total.99 

Amien menambahkan bahwa, Keabadian wahyu Allah justru terletak 

pada tiadanya perintah dalam Al-Qur’an dan Sunnah agar kita mendirikan 

Negara Islam (Daulah Islamiyah). Jika umpamanya ada perintah tegas 

untuk mendirikan Negara Islam, maka Al-Qur’an dan Sunnah juga akan 

memberikan tuntunan terinci tentang struktur institusi-institusi negara 

yang dimaksudkan, sistem perwakilan rakyat, hubungan antara badan-

badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sistem pemilihan umum (apakah 

sistem distrik atau sistem proporsional), dan detail-detail lain yang benar-

benar terinci.100 Namun jika demikian halnya, maka “Negara Islam” 

tersebut mungkin hanya cocok untuk masa berabad-abad yang silam, dan 

akan ketinggalan zaman karena tidak mampu lagi menanggulangi 

masalah-masalah modern yang timbul sejalan dengan perkembangan 

zaman dan dinamika masyarakat manusia. 
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Amien Rais kembali menambahkan bahwa walaupun di dalam Al-

Qur’an maupun Sunnah tidak terdapat perintah untuk mendirikan negara 

Islam, bukan berarti umat Islam bebas membangun suatu negara sesuai 

dengan kemauan manusiawi kita. Amien Rais juga menolak pendapat dari 

Ali Abdur Raziq dalam Al-Islam wa Ushul al-Hukm, yang mengatakan 

bahwa pemerintahan menurut Islam boleh mengambil bentuk apa saja. 

Secara ganjil Raziq mengatakan bahwa Rasul SAW hanya bertugas 

mendakwahkan agama, dan tidak ada kaitan apapun dengan urusan 

kenegaraan. Karena itu, menurutnya, Islam dapat saja menerima otokrasi 

atau demokrasi, monarki atau republik, kediktatoran atau pemerintahan 

konstitusional, dan tidak memperdulikan apakah hakikat suatu negara itu 

demokratis, sosialis, atau bolshevis.101 

Bagi Amien, dalam membangun suatu negara tidak boleh dilepaskan 

dari nilai-nilai pokok agama Islam. Berbeda dengan kaum sekularis yang 

menerima sebagian ajaran Islam dan menolak sebagian lainnya, pada 

umumnya setiap Muslim yang memahami Al-Qur’an dan Sunnah dengan 

tepat dan benar, meyakini bahwa kedua sumber Islam ini memberikan 

skema-kehidupan (the scheme of life) yang sangat jelas. Skema atau kode 

kehidupan yang diberikan Islam kepada kita untuk mengatur kehidupan 

kita itu adalah Syari’ah, yang bersifat fleksibel dan dinamis. Pada 

hakikatnya, Syari’ahbertujuan untuk membangun kehidupan manusia 

berdasarkan nilai-nilai kebajikan (ma’rufat), dan membersihkannya dari 
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berbagai kejahatan (munkarat). Ketentuan-ketentuan Syari’ahmenyentuh 

seluruh kegiatan hidup manusia.102 

Sebagai sistem hukum yang lengkap, Syari’ahtelah meletakkan dasar-

dasar (fundamentals), tidak saja bagi hukum konstitusional, tetapi juga 

untuk hukum administratif, pidana, perdata, bahkan hukum internasional. 

Membangun suatu negara juga akan lebih baik jika tetap memperhatikan 

nilai-nilai fundamnetal yang telah diterangkan di dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah. Bila kita mempelajari Al-Qur’an dan Sunnah, kita dapat 

memahami adanya nilai-nilai politik atau prinsip-prinsip konstitusional 

yang harus ditegakkan dan dijadikan pilar-pilar pengelolaan suatu 

pemerintahan (negara), yaitu syura, keadilan, kebebasan/kemerdekaan, 

persamaan, dan pertanggungjawaban penguasa di hadapan rakyat.103 

Syuramerupakan mekanisme yang harus ditegakkan di suatu negara. 

Para ulama berpendapat bahwa setiap penguasa diwajibkan melaksanakan 

syuradengan umat, dalam semua hal yang berkenaan denganurusan umum. 

Perintahuntukmengadakan syurauntuk menyelesaikan segala 

permasalahan yang dihadapi juga telah diterangkan di dalam QS. As Syuro 

ayat 38: 

ا َرَزْقنَاُھْم َوالَِّذیَن اْستََجابُوا لَِربِِّھْم َوأَقَاُموا  َالةَ َوأَْمُرُھْم ُشوَرٰى بَْینَُھْم َوِممَّ الصَّ

 یُْنفِقُونَ 
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Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka(diputuskan)dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. 

Syuradapat mencegah penguasa melakukan pelanggaran yang 

mengarah kepada kediktatoran, otoriter, dan berbagai sistem lain yang 

dapat merusak serta membunuh hak-hak politik rakyat. Dengan 

ditegakkannya prinsip syuraatau musyawarah, maka partisipasi dari rakyat 

akan dihargai. Amien Rais juga menentang sistem atau bentuk kerajaan 

yang bertentangan dengan prinsip Islam karena sistemnya berdasarkan 

turun temurun dan tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Namun, Amien 

menilai kerajaan Inggris saat ini justru lebih demokratis karena jabatan 

raja hanya formalitas tetapi kekuasaan tetap berada di tangan rakyat.  

Keadilan merupakan nilai terpenting dalam hukum Islam. Al-Qur’an 

dan Sunnah memberikan isyarat sangat tegas bahwa keadilan adalah suatu 

konsep yang utuh. Keadilan bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga 

berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.. 

Perintah untuk menegakkan keadilan di muka bumi telah diterangkan di 

dalam QS. An Nisa ayat 58: 

َ َیأُْمُرُكمْ  وا اْألََماَناِت إِلَٰى أَْھلَِھا َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس أَْن َتْحُكُموا  إِنَّ هللاَّ َؤدُّ أَْن تُ

َ َكاَن َسِمیًعا َبِصیًرا ا َیِعُظُكْم بِِھ ۗ إِنَّ هللاَّ َ نِِعمَّ  بِاْلَعْدِل ۚ إِنَّ هللاَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 



 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 

 

Dapat dikatakan keadilan merupakan dasar utama dalam membangun 

negara dan masyarakat. Prinsip keadilan harus bisa diterapkan dalam 

seluruh dimensi kehidupan. Seperti dalam penerapan hukum, seorang 

hakim dituntut untuk memutuskan perkara seadil-adilnya tanpa 

memberatkan atau merugikan satu pihak karena adanya hubungan 

kekerabatan dengan salah satu pihak atau karena hal yang lain. 

Kebebasan atau kemerdekaan merupakan nilai yang juga amat 

diperhatikan oleh Syari’ah. Para sarjana hukum konstitusional 

modernpada umumnya berpendapat bahwa kebebasan itu memiliki 

beberapa cabang, antara lain: kebebasan berpikir dan beragaman, 

kebebasan mimbar, hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan 

secara bebas, kebebasan pribadi yang mencakup hak untuk hidup, merdeka 

dan aman, hak untuk berpindah tempat  (freedom of movement), dan 

sebagainya. Dalam kebebasan beragama pun, Islam tidak pernah 

memaksakan semua manusia untuk memeluk agama Islam. Seperti dalam 

QS Al Baqarah ayat 256: 

یِن ۖ قَْد َتَبیََّن   ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َال إِْكَراَه فِي الدِّ الرُّ  

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 

 



 

Persamaan (ekualitas) juga harus menjadi prinsip konstitusional yang 

diutamakan. Manusia harus berdiri sama di depan hukum (equality before 

the law), tanpa diskriminasi berdasarkan ras, asal-usul, bahasa, keyakinan, 

pangkat atau latar belakang sosial-ekonomi.104 Islam juga telah 

menerangkan tentang persamaan umat manusia di dalam QS. Al Hujurat 

ayat 13: 

ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوقََبائِلَ لَِتَعاَرفُوا ۚ إِنَّ َیا   أَیَُّھا النَّاُس إِنَّ

َ َعلِیمٌ َخبِیرٌ  ِ أَْتَقاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ  أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal 

 

Hubungan Persaudaraan tidak hanya meliputi hubungan sesama umat 

muslim, akan tetapi kita juga harus saling menghargai serta menjaga 

hubungan baik dengan seluruh umat manusia secara luas tanpa melihat ras, 

etnis, ataupun agama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin pun 

mengakui adanya perbedaan dan mengharuskan umatnya untuk saling 

harga menghargai kemajemukan. Kemajemukan tanpa diskriminasi dapat 

menjadi sumber kekuatan. Sebaliknya kemajemukan disertai diskriminasi 

(agama, suku, ras, jenis kelamin, dll) akan berakhir dengan kehancuran.105 
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Prinsip-prinsip itulah yang menurut Amien Rais harus ditegakkan oleh 

umat Islam untuk membangun suatu negara. Syariah tidak berbicara 

mendetail mengenai aspek-aspek kelembagaan, teknik dan prosedur 

pengelolaan suatu negara, agar kita secara cerdas dan kreatif dapat 

merumuskan keperluan-keperluan kita sesuai dengan perkembangan 

zaman.106 

2. KhilāfahMenurut Jamaluddin Al-Afghani 

Jamaluddin Al-Afghanidapat dikatakan sebagai pionir gerakan 

pembaruan Islam pada masa kontemporer. Ia merupakan pengusung 

gagasan tentang perlunya melakukan reformasi negara-negara Islam yang 

kala itu sedang mengalami kemunduran. Keprihatinannya terhadap umat 

Islam pada waktu itu membuat Al-Afghani ingin menggerakkan 

kebangkitan dalam pemikiran umat Islam dan organisasi sosial mereka.Al-

Afghani menilai bahwa, kemunduran umat Islam saat itu dikarenakan 

umat Islam sudah sangat jauh dari ajaran Islam, oleh sebab itu Al-Afghani 

berusaha untuk mengajak umat Islam untuk kembali ke ajaran Islam yang 

asli agar Islam kembali mengalami kejayaan. 

Sebagai tokoh pembaharu, dalam gerakan dan gagasannya Al-Afghani 

dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan pemikiran salafiyah. 

Keyakinan bahwa kebangunan dan kejayaan kembali Islam hanya 

mungkin terwujud kalau umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang 
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masih murni, dan meneladani pola hidup para sahabat Nabi, khususnya Al-

Khulafa al-Rasyidin.107Menurut Sayyid, kembali kepada ajaran Islam yang 

asli artinya kembali kepada Al-Qur’an, tradisi yang diakui dan hidup di 

masa awal yang masih murni.108Umat Islam juga harus bisa meninggalkan 

pemikiran-pemikiran yang salah yang juga merupakan warisan dari nenek 

moyang mereka. 

Menurut Al-Afghani untuk membebaskan umat Islam dari 

keterbelakangan adalah dengan menyingkirkan penghalang besar yang ada 

di depan mata mereka. Pertama, dengan meninggikan kecerdasan rakyat, 

menghilangkan kebodohannya. Dan terutama lagi memutus tali rantai 

Taqlid. Kedua, dengan menuntut berdirinya pemerintahan yang 

bertanggungjawab kepada Perwakilan Rakyat.109Pemerintahan yang 

bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan rakyat akan membatasi 

kekuasaan pemerintah dan dapat menjauhkan penguasa dari sikap 

sewenang-wenang. 

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk keluar 

dari keterbelakangan menurut Al-Afghani adalah menjauhi sikap taqlid 

atau menyerah pada keadaan karena pemahaman ayat Al-Qur’an ataupun 

Sunnah yang salah. Menurut Al-Afghani, kepercayaan kepada Taqdir 

Ilahi, buruk dan baik datang dari Allah telah menyebabkan timbulnya rasa 
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pasif atau menyerah saja. Kaum muslimin menjadi pemalas dan menerima 

nasib malang dengan tidak berusaha hendak membebaskan diri.110 Al-

Afghani juga terus berupaya membuka jalan fikiran umat Islam dengan 

mengajak umat Islam untuk berfikir rasional dan lebih dinamis, menatap 

keberhasilan masa depan dengan penuh keyakinan, sebab menurutnya 

jalan fikiran yang statis itulah yang membuat umat Islam terus berada di 

dalam kejumudan. 

Al-Afghanijuga berusaha untuk menyemangati umat Islam untuk 

melakukan ijtihad dan tidak pasrah mengikuti pendapat orang tanpa 

mengetahui landasan dalil alias bertaklid buta. Al-Afghanijuga mengkritisi 

kaum fatalis yang tidak mau berjuang untuk mengusir penjajah dan hanya 

mengharapkan turunnya pertolongan Allah SWT tanpa melakukan usaha 

dan ikhtiar.111Keyakinan rasional dan berlandaskan argumen, menurutnya 

adalah penolak yang besar terhadap seluruh keyakinan sesat. Ia 

menyatakan bahwa sebuah masyarakat yang mempercayai bahwa 

landasannya harus dibangun melalui pertimbangan akal dan hipotesis, 

bukan mengikuti secara buta, harus menunjukkan sikap yang tidak 

menerima takhayul. 112 

Sikap taklid dan tidak mau berusaha itulah yang pada akhirnya 

membuat umat Islam terus diliputi oleh kebodohan. Sikap kepasrahannya 
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itu juga yang membuat umat Islam kala itu menjadi korban kedzaliman 

penguasa. Kekuasaan yang absolut membuat umat Islam tidak berani 

mengkritik apalagi menentang. Al-Afghanimenilai bahwa, Absolutisme 

penguasa harus dilawan agar hak-hak umat Islam dapat dipenuhi. Gerakan 

Al-Afghani kala itu adalah memberikan keyakinan yang tegas kepada 

umat Islam kala itu bahwa perjuangan politik adalah kewajiban religius. 

Rakyat dalam kesalahan yang besar ketika berfikir bahwa dari sudut 

pandang Islam politik dan agama dapat dipisahkan satu sama lain.113 

Pentingnya menekankan korelasi antara agama dan politik sebagai 

urusan disepakati bersama dan pentingnya keterlibatan dalam kegiatan 

politik negara dan masyarakat Islam.114 Lewat pendapatnya ini, Al-

Afghani menegaskan bahwa pentingnya umat Islam untuk ikut berperan 

aktif dalam kegiatan politik. Umat Islam dituntut untuk terlibat dalam 

kegiatan politik agar dapat mengawasi dan mengkritik kinerja penguasa. 

Sikap pasif terhadap kegiatan politik inilah yang akan dimanfaatkan oleh 

penguasa untuk terus menginjak-injak hak individu umat Islam. 

Al-Afghanimendiagnose penyebab kemunduran di dunia Islam, adalah 

tidak adanya keadilan dan syura (dewan) serta tidak setianya pemerintah 

pada konstitusi dikarenakan pemerintah yang sewenang-wenang 

(despotik).115Pemerintahan yang sewenang-wenang dikarenakan 

kekuasaan pemerintah yang mutlak (absolut). Di dalam pemerintahan yang 
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absulot dan otokratis tidak ada kebebasan berpendapat, kebebasan hanya 

ada pada raja/kepala  negara  untuk bertindak  yang tidak diatur oleh 

Undang-undang. Karena itu Al-Afghanimenghendaki agar corak 

pemerintahan absolut diganti dengan dengan corak pemerintahan 

demokrasi.116 

Menurut Al-Afghani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan 

adalah republik. Sebab, di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan 

kepala negara harus tunduk kepada Undang-Undang 

Dasar.117Pemerintahan republik, merupakan sumber dari kebahagiaan dan 

kebanggaan. Bagi Al-Afghani, pemerintahan rakyat adalah “pemerintahan 

yang terbatas”, pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat, dan merupakan suatu pemerintahan yang berkonsultasi dalam 

mengatur, membebaskan diri dari beban yang diletakkan pemerintahan 

dan mengangkat dari keadaan membusuk ke tingkat 

kesempurnaan.118Negara yang menganut sistem republik, yang berkuasa 

bukan kepala negara akan tetapi adalah undang-undang serta hukum. 

Sementara kepala negara hanya bertugas menjalankan undang-undang 

yang telah ditetapkan oleh lembaga legslatif 

GagasanAl-Afghani tentang konsep negara ini baru dalam sejarah 

politik Islam kala itu, karena di dalam sejarah politik Islam hanya 
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mengenal bentuk khilāfahyang mempunyai kekuasaan absolut.Selama 

sejarah sistem politik Islam, saat itu umat Islam hanya mengenal sistem 

khilāfah. Ada khilāfah republik seperti yang telah dipraktekkan Khulafaur 

Rasyidin, khilāfahmonarki pada masa Dinasti Umayyah, Dinasti 

Abbasiyah, dan Turki Usmani dan lainnya. Pendapat bahwa negara dan 

pemerintahan dalam Islam berbentuk khilāfahmerujuk kepada praktik 

khilāfahpasca Khulafaur Rasyidin. 

Pendapat Al-Afghanitersebut tidak lepas dari pengaruh Barat dan 

pemahamannya terhadap prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan 

kemasyarakatan dan pemerintahan. jelasnya, pendapat Al-Afghani tidak 

lepas dari makna ajaran Islam yang dipahaminya. Islam baginya dinamis, 

dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penyesuaian dapat 

dilakukan dengan mengadakan  interpretasi baru terhadap  kandungan 

nash-nash ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadits). Untuk intepretasi 

diperlukan ijtihad. Pendapatnya mengenai bentuk negara, tampaknya 

merupak hasil ijtihadnya.119 

Pemerintahan otokrasi yang pada masanya tersebut berbentuk institusi 

khilāfahmenurutnya harus diganti dengan republik demokrasi. Menurut 

Al-Afghani, bentuk republik demokrasi dapat menjamin hak-hak setiap 

umat untuk berpendapat dan bentuk demokrasi jugasesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Sebaliknya, institusi khilāfahyang memiliki kekuasaan 
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absolut tidak dapat menjamin hak-hak individu untuk berpendapat. 

Pemerintahan yang absolut selain menutup hak-hak rakyat untuk 

berpendapat, kekuasaan yang absolut juga cenderung membawa penguasa 

ke arah kepemimpinan yang tirani dan juga dekat dengan praktek KKN 

(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Hal-hal itulah yang membuat praktek 

penyelenggaraan negara menjadi jauh dari nilai-nilai Islam. 

Al-Afghanimenambahkan bahwa di dalam pemerintahan negara yang 

demokratis, syuradapat diadakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan 

dan syuradiperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an agar dapat 

dipraktekkan dalam berbagai urusan. Syuramerupakan suatu mekanisme 

dimana pemimpin dapat meminta saran dari rakyat atas suatu masalah atau 

perkara yang sedang dihadapi. Bukti penegasan Al-Afghanitentang 

keharusan mengadakan syuraadalah menurutnya syura diperintahkan oleh 

Allah seperti yang tertuang di dalam QS. Al Imran ayat 159: 

نَٱللَِّھلِنتَلَُھمۡ  مِّ واِْمۡنَحۡولِكَ  ۖفَبَِماَرۡحَمٍة۟ فُعَۡنہُۡمَوٱۡستَۡغفِۡرلَُھمۡ فَٱعۡ  َۖولَۡوُكنتَفَظًّاَغلِیظَٱۡلقَۡلبِ�َنفَضُّ

ِ  َۖوَشاِوۡرُھۡمفِ�ٱۡألَۡمرِ  ۡلَعلَ�ٱ�َّ إِنَّٱللََّھیُِحبُّٱۡلُمتََوكِّلِینَ  ۚفَإَِذاَعَزۡمتَفَتََوكَّ  

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu . Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.” 

 



 

Menurut Al-Afghani, pemerintahan yang demokrasi menghendaki 

adanya majelis perwakilan rakyat. Lembaga ini bertugas memberikan usul 

dan pendapat kepada pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan 

negara.Urgensi lembaga ini untuk menghindari agar tidak muncul 

pemerintahan yang absolut.120 Adanya Majelis Perwakilan Rakyat dapat 

membatasi kekuasaan dari penguasa dan juga penguasa dapat 

mempertanggungjawabkan segala kinerjanya kepada rakyat. Peran Majelis 

Perwakilan Rakyat ini sangat penting di dalam sistem demokrasi. 

Ide atau usul para wakil rakyat yang berpengalaman merupakan 

sumbangan yang berharga bagi pemerintah. Karena itu para wakil rakyat 

harus yang berpengetahuan dan berwawasan luas serta bermoral baik.121 

Wakil rakyat yang memiliki pengetahuan yang luas dan bermoral baik 

nantinya akan menghasilkan undang-undang yang baik untuk seluruh 

rakyat. Sebaliknya, jika wakil rakyat tidak memiliki pengetahuan yang 

luas dan tidak bermoral maka akan membawa rakyat kepada keburukan 

dan undang-undang yang dibuat hanya akan merugikan rakyat dan 

menguntungkan penguasa saja. 

Pemegang kekuasaan haruslah orang-orang yang paling taat kepada 

undang-undang. Menurut Al-Afghani, dalam memperoleh kekuasaan, 

tidak diperbolehkan karena lantaran kehebatan suku, ras, kekuatan materil 

dan kekayaannya. Sistem seperti inilah yang ada di dalam khilāfah, dan 
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bagi Al-Afghani hal tersebut tidak sesuai menurutsyariahagama Islam. 

Menurut Al-Afghani, yang memperoleh kekuasaan adalah orang-orang 

mentaati ketentuan-ketentuan hukum, mempunyai kekuatan untuk 

melaksankannya dan disepakati oleh masyarakatnya. Pendapat ini 

mengisyaratkan bahwa sumber kekuasaan menurut Al-Afghaniadalah 

rakyat, dan ini konsekwensi dari pemerintahan politik yang menyatakan 

bahwa kekuasaan atau kedaulatan dari dan untuk rakyat, dan adanya 

perwakilan rakyat yang dikehendakinya.122 

Mengenai sistem khilāfah, antara Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani 

sama-sama memiliki pemikiran yang demokratis. Keduanya secara garis besar 

menolak dan menawarkan sistem yang pemerintahan yang lebih dinamis dengan 

menyandarkannya pada ijtihadkaum muslim agar tidak out to date dan sesuai 

dengan perkembangan zaman. Kebebasan kaum muslim untuk menentukan sistem 

pemerintahan dengan jalan ijtihad tentunya juga harus disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip fundamental dalam Islam seperti prinsip keadilan, syura/ 

musyawarah, dan persamaan. `  

Mengenai bagaimana bentuk negara, Al-Afghanimenilai bahwa Islam 

menghendaki bentuk republik, sedangkan Amien Rais walaupun tidak memiliki 

konsep bentuk negara, namun ia sempat melontarkan gagasan untuk mengubah 

bentuk negara Indonesia menjadi negara Federal, dengan tujuan agar 

pembangunan dapat merata ke seluruh daerah di Indonesia dan menghindarkan 
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Indonesia dari ancaman disintegrasi.Namun, sekali lagi dikatakan bahwa negara 

federal ini barulah sebatas gagasan dari Amien Rais dan bukan konsep yang utuh 

karena gagasan ini muncul sebagai respon Amien atas ketimpangan sosial yang 

terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama rezim orde baru dan memasuki 

masa reformasi. 

 

  



 

BAB IV 

KHILĀFAH PERSPEKTIF AMIEN RAIS  

DAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI 

A. Pandangan Amien Rais Dan Jamaluddin Al-Afghani Tentang Konsep 
Khilāfah 

Islam telah mengatur semua urusan manusia di dalam berbagai dimensi 

kehidupan, dimana aturan dan petunjuk tersebut terangkum di dalam kitab suci 

Al-Qur’an. Sebagai sumber hukum, Al-Qur’an tidak hanya berisi aturan-aturan 

yang memerintah umat Islam untuk senantiasa beriman  kepada Allah, tetapi Al-

Qur’an juga menjadi petunjuk umat Islam atas segala permasalahan hidup di 

dunia. Memang, tidak semua hal diterangkan secara jelas di dalam Al-Qur’an, 

salah satunya adalah bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan yang dianjurkan 

oleh Islam.Apalagi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak 

meninggalkan wasiat apapun perihal bagaimana seharusnya bentuk atau sistem 

pemerintahan yang harus dijalankan 

Pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, tidak ada lagi negara-negara 

di dunia yang menggunakan sistem khilāfah, bahkan negara-negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam. Bentuk atau sistem pemerintahan yang 

digunakan di berbagai negara kebanyakan mengadopsi bentuk-bentuk negara dari 

Barat, sepertiRepublik Demokrasi, Monarki, Federal, dan sebagainya. 

Pengadopsian bentuk negara dari Barat inilah yang membuat beberapa kalangan 

menilai bahwa seharusnya umat Islam menggunakan sistem atau bentuk yang 



 

sesuai dengan Islam atau yang telah dipraktekkan oleh para sahabat nabi di masa 

dahulu. 

Perdebatan tentang khilāfahjuga mengundang beberapa tokoh muslim 

untuk berpendapat. Salah satunya adalah tokoh politik Islam dari Indonesia yaitu 

Amien Rais. Amien Rais pernah mengungkapkan pemikiranya tentang 

khilāfahatau negara Islam pada majalah Panji Mas tahun 1982:  “Islamic State “ 

atau negara Islam, saya kira tidak ada dalam Al-Qur’an, maupun dalam Sunnah. 

Oleh karena itu tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara 

Islam”123 

Menurut Amien Rais, di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah tidak ada 

perintah untuk mendirikan khilāfahatau negara Islam yang ada hanyalah 

kewajiban untuk mentaati pemimpin yang benar, yaitu pemimpin yang 

menjadikan Islam sebagai pedomannya dalam memimpin bukan pemimpin yang 

munafik dan kafir. Namun, dari pernyataannya tersebut bukan berarti Amien 

mendukung paham sekuler. Justru beliau sangat menentang paham ini, karena 

menurutnya Islam sebagai agama wahyu telah memberikan etik yang terlalu jelas 

bagi pengelolaan seluruh kehidupan termasuk kehidupan bernegara dan 

berpemerintahan.124 Bagi Amien, seluruh dimensi kehidupan umat Islam harus 

selalu bertumpu pada tauhid, termasuk dalam proses penyelenggaraan negara. 

Umat Islam dapat memetik dan mengaplikasikan nilai etis, moral dan norma 

pokok dalam ajaran Islam sebagai patokan bagi kehidupan bernegara 
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Dalam pemikirannya tentang negara, Amien Rais lebih ingin 

menempatkan Islam secara substansi daripada sekedar formalitas semata. Menurut 

Amien Rais,yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan etos 

Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat 

yang egalitarian, jauh dari eksploitasi manusia atas manusia yang lain, berarti 

menurut Islam sudah dipandang sebagai negara yang baik. Apalah arti sebuah 

negara jika menggunakan Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya 

formalitas kosong.125 

Amien Rais menilai, ketiadaan konsep negara di dalam Al-Qur’an 

menunjukkan bahwa Islam memberi kebebasan umat Islam untuk menentukan 

sistem dan bentuk seperti apa sesuai dengan  perkembangan  zaman  dan  

kebutuhan  manusia. Hal ini berarti Al-Qur’an adalah pedoman hidup umat Islam 

yang sangat fleksibel dan dapat digunakan sampai kapanpun. Akan tetapi menurut 

Amien, apapun bentuk atau sistem pemerintahannya, harus tetap menjalankan 

nilai-nilai fundamental yang ada di dalam Islam yaitu keadilan, musyawarah, 

persamaan, dan kebebasan. 

Menurut Amien Rais, Al-Qur’an adalah sumber hukum yang sangat jelas 

dalam menentukan suatu perkara. Namun, seluruh ayat Al-Qur’an memerlukan 

pemahaman yang jelas dan studi mendalam sebelum diaplikasikan secara nyata 

dalam kehidupan umat manusia. Kalaupun ada hal yang tidak diterangkan secara 

gamblang atau detail, maka hukum atas perkara tersebut diserahkan kembali 
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kepada umat Islam itu sendiri melalui ijtihad. Seperti yang diterangkan dalam  

QS. An Nisa ayat 59: 

ُسولََوأُوِلیاْألَْمِرِمْنُكْمفَإِْنتَنَاَزْعتُْمفِیَشْيٍءفَُردُّو ھُإِلَ�اللَّھِ یَاأَیُّھَاالَِّذینَآَمنُواأَِطیُعوااللَّھََوأَِطیُعواالرَّ

لَِكَخْیٌرَوأَْحَسنُتَأِْویًال  ْنُكْنتُْمتُْؤِمنُونَبِاللَِّھَواْلیَْوِماْآلِخِرَذٰ ُسوِإلِ ﴾٥٩:النساء﴿  َوالرَّ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah 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 kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam wajib taat kepada Allah SWT, 

taat kepada Rasul-Nya, serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang 

diperselisihkan kepada al-Quran dan Sunnah. Al-Qur’an memang sumber hukum 

yang lengkap, namun tidak semua persoalan dijelaskan secara lengkap dan terang. 

Ada hal-hal yang memang memerlukan pemikiran mendalam dari umat Islam 

untuk menetapkan hukum-hukum atas perkara yang terjadi sesuai dengan 

petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah. 

Manusia-Muslim disuruh berpikir secara kreatif dan inovatif dalam 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya, yang selalu berkembang sesuai 

dengan kemajuan zaman. Ijtihadsebagai suatu intellectual excercise untuk 

mencari solusi bagi manusia-Muslim yang berpikir.126 Hal ini jugalah yang perlu 

dilakukan oleh kita umat Islam untuk menetapkan hukum perkara tentang bentuk 

atau sistem pemerintahan. Ketiadaan konsep khilāfahinilah yang menyiratkan 

bahwa kita umat Islam diberi kebebasan untuk menggunakan sistem pemerintahan 
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apa saja sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat asalkan 

tetap pada prinsip-prinsip Islam. 

Jauh ke masa sebelumnya, salah satu tokoh pembaharu Islam di Mesir 

yaitu Jamaluddin Al-Afghanijuga memiliki pandangan tersendiri tentang khilāfah. 

Al-Afghani yang hidup dimasa kekhalifahan Turki Usmaniini merupakan 

ilmuwanmuslimsekaligus tokohpolitik yangmenentangkhilāfah. Keputusannya 

tersebut bukan tanpa alasan, ada beberapa hal yang membuat Al-Afghanidi masa 

itu menentang khilāfah. Hidup di negara yang menjadi negara jajahan bangsa 

Barat dan tinggal di tengah-tengah masyarakat yang terbelakang, serta karena 

melihat kekuasaan seorang raja yang mutlak dan tidak bertanggungjawab kepada 

rakyat, membuat seorang raja cenderung menjadi otoriter dan mempersempit 

kebebasan rakyat untuk berpendapat. membuat Al-Afghani memiliki pemikiran 

yang transformatif. 

Pemikiran dan gerakannya yang transformatif dilatarbelakangi oleh 

kondisi umat Islam yang memprihatinkan pada masa. Menurut Al-

Afghanikemunduran umat Islam datang dari dua faktor, yakni faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kondisi umat Islam yang sering bertikai 

sehingga terpecahnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam. Pemikiran umat 

Islam yang statis karena penafsiran yang salah tentang makna qada dan qadar juga 

membuat umat Islam tidak mau berbuat banyak untuk kehidupannya. Sementara 

faktor eksternal disebabkan oleh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. 



 

Al-Afghaniterus berupaya membuka pemikiran umat Islam pada masa itu 

melalui gagasan dan gerakan politiknya. Hidupnya yang sering berpindah-pindah 

juga tidak lepas dari misinya untuk membuat umat Islam menjadi kaum yang 

maju, yaitu dengan cara membuka jalan fikiran mereka agar lebih 

dinamis.Kembali kepada ajaran Islam murni salah satu cara yang harus dilakukan 

umat Islam. Berfikir maju dan menafsirkan makna Qada dan Qadar secara benar 

akan membuat umat Islam lebih baik karena terhindar dari keputusasaan.  

Gerakan mendasar yang dilakukan oleh Al-Afghani adalah dengan 

mengajak umat Islam untuk meninggalkan tradisi yang menyesatkan dan kembali 

kepada ajaran Islam murni. Selain itu, menentang para pemimpin zalim juga harus 

terus dilakukan, umat Islam berhak menentukan hal yang terbaik untuk jalan 

hidupnya. Al-Afghanimenilai bahwa penyebab kemunduran umat Islam 

disebabkan karena tidak adanya keadilan dan syura (dewan) serta pemerintah 

yang sewenang-wenang. Pemerintahan yang sewenang-wenang dikarenakan 

kekuasaan pemerintah yang mutlak (absolut).Karena itu Al-Afghani menghendaki 

agar corak pemerintahan absulot diganti dengan dengan corak pemerintahan 

demokrasi.127 

Al-Afghani juga berpendapat bahwa, Islam menghendaki bahwa bentuk 

pemerintahan adalah republik. Sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat 

dan kepala negara harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar.128Di dalam 

negara republik demokrasi membuka kesempatan umat Islam untuk berpendapat. 
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Kekuasaan pemimpin juga dibatasi oleh undang-undang sehingga terhindar dari 

kekuasaan yang tirani. Pemerintahan otokrasi yang pada masanya tersebut 

berbentuk institusi khilāfah menurutnya harus diganti dengan republik demokrasi. 

Menurutnya, sistem khilāfahseperti di masa kekhalifahan Turki Ustmanitidak 

dapat menjamin hak-hak individu, karena kekuasaan mutlak bagi seorang raja. 

Selain itu seorang raja tidak bertanggungjawab kepada langsung kepada rakyat, 

sehingga terkadang cenderung menimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang. 

Dalam melakukan gerakan pembaharuannya, Al-Afghanijuga senatiasa 

menyemangati umat Islam untuk selalu melakukan ijtihad dalam segala dimensi 

kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Pemikirannya tentang konsep negara 

tersebut juga merupakan hasil dari ijtihadnya. Pemikirannya Al-

Afghanitersebuttermasuk pemikiran yang baru di dunia politik Islam, sebab dari 

dulu sampai masanya umat Islam hanya mengenal bentuk khilāfah dan tidak ada 

ada yang menentangnya. Apalagi bentuk republik demokrasi sendiri merupakan 

produk dari Barat, padahal Al-Afghani adalah tokoh pembaharu yang sangat 

membenci Barat. Namun, pemikirannya tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip 

Islam yang terkandung di dalam Al-Qur’an yang sangat mengedepankan hak-hak 

individu. 

Menurut peneliti, pemikiran mereka yang menolak khilāfah bukan tanpa 

dasar yang jelas ataupun sesuai dengan kehendak mereka semata, namun dengan 

melihat sejarah-sejarah yang ada serta kondisi umat manusia sendiri, apakah 

memang keputusan yang tepat untuk mendirikan kembali khilāfah atau tidak. 

Menurut peneliti, Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan umatnya untuk 



 

mendirikan atau menggunakan suatu bentuk pemerintahan tertentu. Hal yang 

diwajibkan untuk umat Islam adalah dengan memilih pemimpin yang benar, yaitu 

seorang pemimpin yang menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedomannya. 

Khilāfah juga sebenarnya bukan suatu ideologi yang mutlak.  

Jika melihat sejarah, khilāfah hanya suatu praktek kepemimpinan yang 

berperan menggantikan tugas Nabi sebagai pemimpin agama dan negara, bukan 

suatu ideologi wajib yang harus diikuti oleh umat Islam. Sebab, kita melihat 

bahwa khilāfah menggunakan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukumnya 

atau dengan kata lain menjadikan Islam sebagai ideologinya, jika masalahnya 

hanya di titik itu, maka tidak perlu khilāfah karena apapun sistem atau bentuk 

pemerintahanmemang harus tetap bersandar pada aturan-aturan Allah. Tidak perlu 

bersatu dibawah satu kekhalifahan dengan meleburkan negara-negara yang sudah 

berdiri sejak lama. Dengan hidup dibawah kepemimpinan masing-masing, asalkan 

tetap menjalankan nilai-nilai fundamental dalam Islam, serta menjauhkan dari 

segala hal yang dilarang oleh Islam itu semua dapat dikatakan sebagai negara 

yang baik. 

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Amien Rais dan 
Jamaluddin Al-Afghani tentang khilāfah. 
 

Dalam pandangannya tentang Khilāfah, Amien Rais dan Jamaluddin Al-

Afghani memiliki titik persamaan dan perbedaan dalam konsep gagasannya. Titik 

perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang keadaan sosial dan politik 

masing-masing dari mereka. 



 

1. Persamaan Pemikiran 

Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani merupakan dua politikus 

muslim yang berasal dari dua negeri dan zaman yang berbeda, namun 

mereka memiliki persamaan pemikiran politik seperti penolakan mereka 

terhadapkonsep khilāfah.Dapat dikatakan pemikiran mereka tentang 

negara lebih bersifat demokratis. Amien Rais berpendapat bahwa apapun 

sistem dan bentuk negaranya yang terpenting prinsip-prinsip Islam dapat 

ditegakkan seperti musyawarah, persamaan, keadilan, dan kebebasan. 

Begitu pulaAl-Afghani yang berpendapat bahwa hal terpenting yang ada 

di suatu negara adalah adanya syurauntuk menyelesaikan berbagai 

persoalan, bahkan Al-Afghani secara lebih tegas berpendapat bahwa 

sistem dan bentuk negara yang dikehendaki oleh Al-Qur’an adalah 

republik demokrasi. 

Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghanijuga merupakan dua tokoh 

muslim yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang absolut. 

Amien Rais mencontohkan negara Arab Saudi yang secara formalitas 

menyandarkan hukum di negaranya berdasarkan hukum-hukum Islam, 

akan tetapi aplikasi Islam di sana justru jauh dari ajaran-ajaran Islam. 

Seperti prinsip-prinsip monarki Saudi Arabia itu sudah bertabrakan dengan 

prinsip-prinsip ajaran Islam di bidang kemasyarakatan dan politik. Karena 

kalau kita lihat sejak khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi 



 

Muhammad SAW, sistemnya bukan monarki absolut, melainkan monarki 

yang menggunakan sistem pemilihan.129 

Sistem monarki yang pemilihannya secara turun-temurun jauh dari 

prinsip Islam yang sangat mengedepankan nilai keadilan, musyawarah, 

persamaan, dan kebebasan. Sistem yang seperti ini sama seperti praktek 

khilāfahpada masa BaniUmayyah,BaniAbbasiyah, dan Turki Ustmani, 

dimana kekuasaan diraih berdasarkan garis keturunan dan bersifat mutlak. 

Sistem yang seperti ini menutup kesempatan setiap individu untuk 

berpendapat dan mengkritik. Rakyat tidak dapat ikut serta dalam proses 

penyelenggaraan negara, dan pemimpin tidak bertanggungjawab kepada 

rakyat. Hal ini yang dapat membawa seorang pemimpin cenderung 

otoriter.  

Amien menilai bahwa praktek monarki Inggris lebih baik sebab 

walaupun kekuasaan diraih secara turun temurun tetapi seorang raja hanya 

sebagai simbol kepala negara dimana kekuasaannya dibatasi konstitusi dan 

bertanggungjawab langsung kepada rakyat.Al-Afghanijuga menilai bahwa 

kekuasaan yang absolut menjadi salah satu penyebab kemunduran umat 

Islam pada masanya. Pemikirannya tersebut dilatarbelakangi oleh 

buruknya sistem pemerintahan di negaranya pada waktu itu. Hidup pada 

masa kekhalifahan Turki Usmani, Al-Afghani melihat bahwa 

kekuasaanyang absolut dan tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat 
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membuat seorang khalifahdapat berkuasa secara sewenang-wenang. Selain 

itu, kekuasaan yang absolut tidak terdapat kebebasan untuk berpendapat 

bagi rakyatnya. Oleh sebab itu ia menginginkan agar sistem pemerintahan 

yang absolut dapat diganti dengan sistem pemerintahan yang lebih 

demokratis. 

Menurut hemat peneliti, kritikan Amien Rais dan Jamaluddin Al 

Afghani terhadap konsep khilāfahmonarki absolut seperti yang 

dipraktekkan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki 

Usmanimemang hal yang wajar, melihat sejarah yang terjadi bahwa 

banyak umat Islam yang dirugikan akibat mutlaknya kekuasaan 

pemerintah terhadap rakyatnya. Sistem yang absolut menutup kebebasan 

rakyat untuk mengkritik penguasa, sehingga penguasa dapat berkuasa 

sewenang-wenang. Sistem ini juga terlihat kurang mengindahkan prinsip-

prinsip Islam seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, dan persamaan, 

walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak khalifah pada 

masa Bani Umayyah,Bani Abbasiyah,TurkiUsmani yang benar-benar 

berkuasa secara bijaksana dan memberikan pengaruh besar bagi umat 

Islam.  

Peneliti melihat bahwa, sistem monarki memang terlihat kurang 

berpihak kepada rakyat, akan tetapi jika kita ambil salah satu contoh yaitu 

pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, beliau dapat memimpin 

dengan begitu bijaksana dan sangat memeperhatikan kebaikan untuk 

rakyatnya. Jadi, menurut peneliti bagaimanapun sistemnya jika yang 



 

menjalankan tidak begitu baik maka hasilnya juga tidak akan baik 

walaupun memang sesuatu yang absolut itu cenderung membawa niat baik 

seseorang menjadi berubah ke arah yang lain. Untuk itu, antara sistem dan 

yang menjalankan sistem tersebut harus sesuai dengan prinsip agama yaitu 

yang dapat menjamin dan memperjuangkan hak-hak rakyat. 

2. Perbedaan Pemikiran 

Titik perbedaan pemikiran Amien Rais dan Jamaluddin Al-

Afghaniterletak pada konsep negara yang digagasnya. Dalam konsep 

bernegara, Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghanimemiliki konsep yang 

hampir serupa walaupun dengan nama yang berbeda. Amien Rais sempat 

mengemukakan gagasan yang cukup berani tentang bentuk negara di 

Indonesia. Pada akhir tahun 1999 Amien Rais pernah melontarkan gagasan 

tentang negara federal, statemen ini langsung menuai kontroversi, dan 

cenderung dipolitisasi, padahal yang dimaksud Amien adalah tentang 

pemerataan pembangunan.130Amien Rais menilai bahwa bentuk federasi 

dapat menjadi alternatif dari sistem Negara Kesatuan yang sentralistik. 

Pasca runtuhnya rezim orde baru dan memasuki masa reformasi, 

Amien Rais menawarkan gagasan tentang Negara Federasi untuk 

Indonesia.  Untuk menghentikan sentralisasi yang berlebihan, Amien Rais 

mengajukan sistem federal karena didasarkan pertimbangan bahwa banyak 

negara demokrasi justru maju adil dan makmur karena sistem federal 

                                                        
130 Sidharta Gautama dan Aris Boediono, Moralitas Politik dan Pemerintahan yang 

bersih, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1990), h 80 



 

seperti Malaysia, Kanada, Jerman, Australia bahkan Amerika.131  Amien 

menambahkan, bahwa negara federasi sangat dibutuhkan guna mengatasi 

masalah ketimpangan sosial dan ekonomi  yang terjadi akibat tidak 

meratanya pembangunan di berbagai daerah. Ketimpangan inilah yang 

dikhawatirkan akan memicu disintegrasi dari daerah-daerah yang 

tertinggal. Oleh sebab itu, Amien menawarkan wacana negara federasi 

guna menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Mengenai pembagian kekuasaan, Amien Rais menghendaki kedaulatan 

diberikan pada tingkat provinsi. Adapun dalam negara federal nantinya 

tetap ada perimbangan keuangan antara negara bagian dan negara federal 

namun untuk secara detailnya harus dirumuskan dengan musyawarah 

bersama antara pemerintah federal dengan negara- negara bagian.132 

Dalam wacananya tentang negara federal, kembali Amien Rais 

menegaskan bahwa di dalam negara federal tersebut prinsip fundamnetal 

yaitu keadilan, musyawarah dan persamaan harus ditegakkan. 

Wacana tentang negara federal ini memang baru sekedar gagasan dan 

belum menjadi konsep yang utuh untuk dapat langsung diterapkan. Pada 

saat itu, Amien hanya mencoba memberikan jalan alternatif guna 

menghindari ancaman disintegrasi yang akan terjadi  jika asas sentralisasi 

tetap dipertahankan. Namun, karena minimnya dukungan dari berbagai 

pihak untuk mengganti bentuk Negara Kesatuan menjadi negara federasi, 

                                                        
131 La Ode Gantara Izhar Malim, Pemikiran Politik Amien Rais Tentang Federalisme  

Untuk Indonesia, (Bau-bau, Universitas Dayanu Ikhsanudin), h. 2 
132Ibid 



 

wacana ini tidak bertahan lama. Untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi 

antar pusat dan daerah, pemerintah Indonesia lebih memilih menggunakan 

dan memaksimalkan sistem otonomi daerah demi menjaga keutuhan 

NKRI.  

Jika Amien Rais pernah menawarkan gagasan negara federasi untuk 

memperbaiki keadaan bangsa Indonesia yang mengalami kesenjangan 

sosial akibat sistem yang sentralistik, berbeda dengan Jamaluddin  Al-

Afghani memiliki gagasan Pan Islamisme untuk membawa umat Islam 

keluar dari keterbelakangan. Pan Islamisme menurut Jamaluddin Al-

Afghaniadalah suatu pembaharuan dan kebangkitan dari dunia Islam 

sendiri sedangkan istilah awalnya yang berasal dari dunia barat. Pan-

Islamisme bukanlah suatu konsep kekhalifahan, karena pada saat 

menggagasnya, Al-Afghani pun berfikir bahwa tidak mungkin seluruh 

negara Islam yang besar berada dalam satu penguasa saja. 

Persatuan Islam ( Pan Islamisme ) bukan berarti leburnya sekalian 

kerajaan Islam yang ada menjadi satu kerajaan. Biar masing-masing 

kerajaan itu berdiri sendiri dalam batas kuasa dan negara masing-masing. 

Tetapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup. Kesatuan 

pandangan hidup ialah kembali kepada ajaran Islam yang 

murni.133Munculnya gagasan Pan Islamisme ini disebabkan karena Al-

Afghani melihat keadaan negara Mesir dan umat Islam saat itu benar-

benar sangat menyedihkan. Selain karena kekuasaan pemerintah yang 
                                                        

133 Hamka, Said Jamaluddin Al-Afghany,( Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h 44 



 

absolut, kehidupan umat Islam yang sudah sangat jauh meninggalkan 

ajaran Islam yang murni membuat kehidupan umat Islam mengalami 

keterbelakangan. Untuk itu, melalui gagasan Pan Islamisme ini, Al-

Afghani mengajak umat Islam untuk bersatu menyatukan kekuatan 

melawan kejumudan dan kezaliman pemerintah demi kehidupan yang 

lebih baik. Namun, Pan-Islamisme sendiri tidak pernah terealisasi dalam 

suatu bentuk organisasi atau wadah apapun yang struktural untuk 

menjalankan misi-misinya, akan tetapi hanya sebatas gagasan dan 

semangatnyalah yang berhasil disebarluaskan oleh Al-Afghani dan 

muridnya, Muhammad Abduh. 

Menurut peneliti, konsep negara federal Amien Rais dan Pan 

Islamisme Al-Afghanidirumuskan sesuai dengan latarbelakang kondisi 

politik dan sosial mereka masing-masing. Pan Islamisme Al-

Afghanidicetuskan guna membangun solidaritas persatuan umat Islam 

yang kala itu terpecah belah akibat jajahan penguasa dan bangsa Barat, 

sedangkan konsep negara federal Amien Rais dicetuskan guna sebagai 

alternatif sistem sentarlistik yang dianggap membawa kesenjangan sosial 

dan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Kedua konsep tersebut sebenarnya 

sangat baik, namun tidak pernah terelalisasi. Seperti Pan Islamisme, semua 

umat Islam memang seharusnya bersatu dibawah satu ajaran Islam yang 

murni, tidak saling menjelek-jelekkan satu sama lain, dan menganggap 

dirinya paling benar.  



 

Untuk konsep negara Federasi Amien Rais walaupun tidak terelalisasi 

di Indonesia, namun sampai sekarang Indonesia menganut sistem Otonomi 

Daerah guna mencapai pembangunan yang lebih merata dan menghindari 

penumpukan kekuasaan di pusat. Konsep otonomi daerah ini juga tidak 

terlalu berbeda dengan konsep Negara Federasi. Hanya saja, walaupun 

daerah-daerah di Indonesia saat ini diberi wewenang untuk mengurus 

sendiri segala urusan rumah tangganya, namun mereka tetap berada 

dibawah satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Khilāfahadalah suatu sistem pemerintahan di dunia dengan 

berlandaskan hukum-hukum Islam. Tokoh Politik Indonesia, Amien 

Rais berpendapat bahwa khilāfah bukanlah kewajiban untuk umat 

Islam sebab tidak ada perintah di dalam Al-Qur’an dan Sunnah untuk 

mendirikan negara Islam atau khilāfah. Menurutnya, hal terpenting 

yang harus ada di dalam sebuah negara adalah etos Islam yang dapat 

dijalankan di negara tersebut. Ketiadaankonsepkhilāfahyang tegas di 

dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, menurut Amien Rais justru 

memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menentukan sendiri 

sistem atau bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat dan perkembangan zaman serta sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam.Menurut Jamaluddin Al-Afghani sistemkhilāfahyang 

kekuasaannya absolut menjadi salah satu penyebab 

kemunduranumatIslam. MenurutAl-Afghanisistemkhilāfahyangabsolut 

tidak dapat menjamin hak-hak individuuntuk 

berpendapatdanmengkritik pemerintah.Al-Afghani berpendapat bahwa 

sistem dan bentuk pemerintahan yang dikehendaki di dalam Al-Qur’an 

adalah Republik Demokrasi, karena dapat menjamin hak-hak individu 

untuk berpendapat. 



 

2. Penolakan konsep khilāfah olehAmien Rais danJamaluddinAl-

Afghaniini memiliki titik persamaan dan perbedaan. Corak pemikiran 

keduanya lebih bersifat demokratis karena menjunjung nilai-nilai 

Fundamental dalam Islam yaitu musyawarah. Selain itu, pemahaman 

nilai-nilai Tauhid yang melekat pada diri keduanya senantiasa 

membawa mereka untuk mengajak umat Islam agar selalu melakukan 

amar ma’ruf nahi mungkar. Titik perbedaan pemikirannya, terletak 

pada konsep kenegaraan mereka, dimana Amien Rais pernah memiliki 

gagasan negara federal, sedangkan Al-Afghanimemiliki gagasan 

negara Republik Demokrasi dan bersatu dibawah ikatan Pan Islamisme 

B. Saran 

1. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, untuk itu 

peneliti berharap ada kajian lanjut baik tentang khilāfahmaupun 

pemikiran-pemikiran Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani lainnya 

guna menambah kajian kelimuwan kita semua. 
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