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ABSTRAK 

 

Syūra merupakan sebuah simbol dari prinsip konstitusional yang diajarkan oleh 

Rasulullah SAW. Sebagai pemimpin umat muslim dan juga Rasul, Nabi Muhammad 

SAW tetap berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam persoalan mengenai 

kemasyarakatan. Al-Mawardi merupakan tokoh muslim yang terkenal baik di dunia 

Islam maupun dunia barat. Konsep syūra kerap dikaitkan dengan demokrasi yang lahir 

dari budaya barat. Sehingga pada kesempatan ini penulis tertarik untuk  menelaah  

lebih  lanjut  mengenai  konsep  syūra  dalam  pandangan Al-Mawardi dan relevansi 

nya dengan konsep demokrasi menurut UUD 1945. Permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan Al-Mawardi 

mengenai Konsep syūra dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara? 2) 

Bagaimana konsep demokrasi menurut UUD 1945 dalam menentukan pemimpin atau 

kepala Negara? serta 3) Bagaimana relevansi antara konsep syūra dan konsep 

demokrasi menurut UUD 1945? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Al-Mawardi mengenai Konsep 

syūra dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara, mengkaji konsep demokrasi 

menurut UUD 1945 dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara, serta mengkaji 

relevansi antara konsep syūra dan konsep demokrasi menurut UUD 1945. 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (library 

research), dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder  yakni  Kitab  Al Ahkam As-

Sulthaniyyāh karya Al-Mawardi. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah 

analisa data dengan metode deskriptif analitik dan analisis isi (content analisys).   

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pandangan Al-Mawardi 

mengenai konsep syūra dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara bahwa 

pemimpin dipilih melalui dewan ahl al-hall wa al-aqd yang berasal dari wakil-wakil 

rakyat yang dipilih dan memenuhi syarat-syarat tertentu, Konsep ini dilakukan pada 

masa kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah dan menghasilakn kepemimpinan 

para Khulafaul Rasyidun yang terdiri dari Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khatab, 

Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. 2) Konsep demokrasi menurut UUD 1945 

dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara, sejarah demokrasi sebelum 

amandemen UUD 1945 bahwa kepala negara atau presiden dipilih oleh MPR 

sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1, pasca amandemen UUD 1945 kepala negara atau 

presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilaksanakan setiap lima 

tahun sekali. 3) konsep syūra dan demokrasi sebelum amandemen memiliki relevansi 

sebab konsep dan pola dalam pemilihan pemimpin atau kepala Negara hampir sama 

yakni menggunakan dewan perwakilan dalam pemilihannya. 

 

 
 

iii 
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MOTTO 

 

 

ِينََ َ َٱۡسَتَجابُوا َََوٱَّلذ قَاُموا
َ
لَٰوةََلَِرب ِِهۡمََوأ اََرزَقَۡنُٰهمََۡٱلصذ ۡمُرُهۡمَُشوَرٰىَبَۡيَنُهۡمََوِممذ

َ
 َوأ

 ٣٨يُنفُِقوَنََ
Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka." (QS As Syūra : 38) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul 

skripsi ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi 

yang berjudul: "Telaah Terhadap Konsep Syūra Menurut Al-Mawardi 

Dan Relevansinya dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945”. maka 

penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul yaitu sebagai berikut: 

Telaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan, 

kajian, pemeriksaan, penelitian.
1
  

Syūra mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan 

dari yang lain (termasuk pendapat).
2
 

Al-Mawardi merupakan ilmuwan Islam yang memiliki nama lengkap 

Abū al-Hasan Alī Ibn Muhammad Ibn Habīb al-Mawārdī al-Bashri. Ia 

dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H/975 M, dan wafat dalam usia 86 tahun 

pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H/27 juni 1058 M di Baghdad.
3
 Panggilan 

“Al-Mawardi” diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya 

                                                           
1
Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Media English 

Press, 1999), h. 472.  
2
M. Qurais Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung : Mizan, 1998), h. 469.  

3
Ali bin Muhammad bin al-Asir, al-Lubab fi Tahdhib al-Ansab (Kairo: Bâb al-Khalq, 

1356H), h. 90 . 

1 
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dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis 

terhadap setiap masalah yang dihadapinya.
4
 Sedangkan julukan “al-Bashri” 

dinisbatkan pada tempat kelahirannya Basrah.  

Relevansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

keterkaitan, hubungan atau kecocokan.
5
 

Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni 

"demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratos" atau 

"cratein" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi secara bahasa 

demokrasi berarti keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya 

kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam 

keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan 

kekuasaan oleh rakyat.
6
 

UUD 1945 atau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan Negara 

Republik Indonesia saat ini.
7
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul 

skripsi  ini   adalah  melakukan  kajian  terhadap  konsep  Syūra  dalam  

pemikiran Al-Mawardi untuk kemudian dihubungkan kecocokannya dengan 

konsep demokrasi yang di anut oleh Indonesia berdasarkan UUD 1945.   

  

                                                           
4
Al-Mawardi, al-Hawî al- Kabir (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 55.  

5
"Definisi Relevansi " On-line  tersedia di  http://kbbi.web.id (diakses pada 10 Juli 2019 

pukul 11.22 WIB). 
6
Azyumardi Azra, Demokrasi , Hak Azasi Manusia, Masyarakat Madani (Jakarta : ICCE 

UIN Jakarta, 2000), Cet. 3, h. 110.  
7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

CV Gramedia Pustaka, 2000), Cet. 5,
  
h. 781. 

 

http://kbbi.web.id/
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang mendorong penulis menulis skripsi dengan judul "Telaah 

Terhadap Konsep Syūra Menurut Al-Mawardi Dan Relevansinya dengan 

Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945" adalah : 

1. Alasan Objektif 

Syūra merupakan sebuah simbol dari prinsip konstitusional yang 

diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai pemimpin umat muslim dan juga 

Rasul, Nabi Muhammad SAW tetap berkonsultasi dengan para 

pengikutnya dalam persoalan mengenai kemasyarakatan. Pasca 

kepemimpinan Rasulullah SAW dan al khulafaū al-Rasydūn umat muslim 

menghadapi perubahan yang signifikan dalam hal peta perpolitikan dan 

sistem bernegara. Sistem pemerintahan yang awalnya demokratis dengan 

konsep Syūra sebagai jalan dalam memilih pemimpin telah mengalami 

perubahan. Hal ini lah yang kemudian memunculkan konsepsi konsepsi 

mengenai sistem politik dan pemerintahan sehingga lahirlah pemikiran 

baru dari para pemikir dan ulama muslim. Di antara  ulama muslim yang 

memiliki konsep pemerintahan yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut 

adalah Al-Mawardi.  

Al-Mawardi merupakan tokoh muslim yang terkenal baik di dunia 

Islam maupun dunia barat. Konsep Syūra kerap dikaitkan dengan dengan 

demokrasi yang lahir dari budaya barat. Sehingga pada kesempatan ini 

penulis tertarik untuk  menelaah  lebih  lanjut  mengenai  konsep  Syūra  



4 
 

dalam  pandangan Al-Mawardi dan relevansinya dengan konsep 

demokrasi menurut UUD 1945. 

2. Alasan Subjektif 

Penelitian ini sesuai dengan latar belakang atau relevansi keilmuan 

yang penulis tekuni, yaitu Jurusan Siyāsah dalam lingkungan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya 

literatur baik primer maupun skunder dan data penelitian lapangan yang 

menunjang dalam penelitian ini 

C. Latar Belakang Masalah 

Pola syūra (musyawarah) sebagai salah satu prinsip konstitusional 

dalam sistem ketatanegaraan Islam dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan 

dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang pokok. Tidak saja karena 

jelas nasnya dalam Al-Qur'an, tetapi juga karena hal ini diperkuat oleh hadis, 

serta merupakan sunnah atau keteladanan Nabi. Syūra diletakkan sebagai 

prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan 

pemerintahan.
8
 

Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan mengenai syūra 

(musyawarah) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meskupun ayat 

yang berbicara mengenai syūra amat singkat dan hanya mengandung prinsip-

prinsip umum saja, namun tidaklah dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak 

memberikan perhatian yang cukup mengenai syūra.
9
  

Adapun surat tersebut  adalah surat Alî ‘Imrân (3) ayat 159 yang  

                                                           
8
M. Qurais Shihab, Ibid, h. 12. 

9
Ibid.   



5 
 

memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para 

sahabatnya dalam setiap urusan.: 

َِن  فَبَِما َةٖ م  ا َغلِيَظ  ٱّلَلِ رَۡحم ۖۡ َولَوم ُكنَت َفظًّ وْ  َل  ٱلمَقلمبِ ِِلَت لَُهمم ُّو ََ لَِكۖۡ  فن ِمنم َحوم
ُف فَ  َِرم َعنمُهمم وَ  ٱعم َتغم رِ  لَُهمم وََشاوِرمُهمم ِِف  ٱسم مم

َ َت َفَتَوََّكم لََعَ  ٱۡلم  ٱّلَلَ إَِن  ٱّلَلِه فَإَِذْ َعَزمم
ِ ُُيِبو  ِ مُمَتَوك   ١٥٩يَ ٱل

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 maafkanlah 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." (QS Ali Imran [3] : 

159).
10

 

 

Kata syūra (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan 

masdar dari akar kata “syāwara” dan asāyra, yang secara harfiah berarti 

menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah.
11

 Kemudian makna ini 

berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau 

dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).
12

 

Implementasi konsep syūra dalam konteks prinsip ketatanegaraan 

Islam sangat terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik (good governance), mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat 

menuju kemaslahatan bersama (al-maṣahāt alammāh).
13

 Demikian pula yang 

diungkapkan oleh Syathibi, bahwa unsur utama dari teori sumber hukum 

                                                           
10

Departemen Agama RI, Ibid, h.147.  
11

Louis Ma’luf al-Yasu’I, Ibid, h.156.  
12

M. Qurais Shihab, Ibid, h. 469.  
13

Said 'Aqiel Siradj, Ahlussunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta: 

LKPSM, 1997), Cet. I, h. 74.  
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(selain Al-Qur'an dan As-Sunnah) adalah seperti ijma' dan kemaslahatan orang 

banyak. 

Masa pemerintahan Nabi SAW, syūra merupakan jalan yang 

digunakan oleh umat muslim kala itu untuk memilih pemimpin. Prinsip Syūra 

ini jugalah yang menjadi dasar proses suksesi selama pemilihan khulafaū al-

rasyidūn pasca wafatnya Rasullullah SAW, Abū Bakar al-Asam (w. 816 M), 

berargumen bahwa dalam sebuah negara hukum, ketika menentukan siapa 

yang menjadi penguasa, maka harus ada Syūra (musyawarah), dan dalam 

proses itu setiap orang harus memberikan persetujuannya secara perorangan.
14

 

Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafaū’ 

Rasyidūn terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sistem 

pemerintahan, peta perpolitikan dan sistem bernegara yang Awalnya 

demokratis dengan Syūra sebagai jalan memilih pemimpin telah berubah di 

tangan para pemimpin dinasti-dinasti. Perubahan  sistem pemerintahan 

sebagaimana disebutkan  juga berubah seiring bersentuhannya umat Islam 

dengan dunia Barat dimana Barat sedikit banyak telah memberi corak dalam 

peta perpolitikan umat Islam. 

Hal ini kemudian memicu perdebatan dan juga beda pendapat diantara 

para konsepsi dan pemikir Islam, ada yang kontra dan bersikap apriori anti 

barat sebaliknya ada yang pro namun  ada pula yang berusaha mencari nilai-

nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang nilai-

                                                           
14

Khaled Abou El Fadl, Islam dan Tantangan Demokrasi (Jakarta: Ufuk Press, 2004),  

h. 20.  
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nilai yang bertentangan dengan Islam.
15

 Di antara para ulama Muslim yang 

memiliki konsep pemerintahan, salah satu yang menarik untuk diteliti adalah 

Al-Mawardi. Ia merupakan tokoh Muslim yang terkenal, tidak hanya di dunia 

Islam, melainkan juga di Barat. Al-Mawardi tercatat sebagai ahli diplomasi 

menjembatani Dinasti Abbasiyāh dan orang-orang Buwaihi.
16

 Ia merupakan 

pencetus teori Kontrak Sosial jauh sebelum para pemikir Barat 

menerapkannya. Al-Mawardi adalah sosok yang berjasa dan penyelamat 

berbagai kekacauan politik di negaranya yaitu Basrah (Irak). 

Pandangan dan pemikiran Al-Mawardi merupakan hasil dari refleksi 

realitas sosio-politik pada zamannya. Hasil refleksi itu kemudian ia rekam 

dalam berbagai karyanya dan yang paling  fenomenal salah  satunya  yakni  

al-Ahkām As-Sultaniyyāh. Kitab ini merupakan risalah pertama dalam sejarah 

Islam terkait bidang ilmu politik dan administrasi negara yang ditulis secara 

terperinci. 

Pemikiran pokok Al-Mawardi sangat menyoroti mengenai 

kepemimpinan (imāmah atau khilāfah). Baginya, pemimpin adalah cerminan 

dan kunci kesejahteraan masyarakat. Imāmah atau khilāfah dilembagakan 

untuk menggantikan kenabian (nubūwwah) dalam rangka melindungi agama 

dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imāmah atau khilāfah adalah 

fardu kifayah berdasarkan ijmak ulama.
17

 

                                                           
15

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa 

Klasik hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. I,   

h. 57.  
16

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

Press, 1990), h. 58.  
17

Al-Mawardi, Al-Ahkâm As-Sulthaniyyah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.), h. 5.  
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Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan 

dengan baik mekanisme pengangkatan  kepala negara   dan  pemecatannya. 

Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua 

unsur, yaitu Ahl al-Ikhtiyār atau orang yang berhak untuk memilih, dan Ahl  

al-Imāmah  atau  orang  yang berhak  untuk  dipilih  menjadi  kepala  negara.  

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa dalam  suksesi kepala negara dapat 

ditempuh dengan dua sistem:  

1. Dipilih oleh Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, 

2. Wasiat atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya.  

Kedua cara inilah yang juga dipakai dalam suksesi  selama pemilihan 

khulafaū al-rasyidūn pasca wafatnya Rasullullah SAW. Sehingga konsep 

syūra juga menjadi dasar pemikiarn Al-Mawardi dalam memilih pemimpin. 

Pola  syūra   sebagai   salah   satu  prinsip  konstitusional  dalam  pandangan 

Al-Mawardi dan menjadi dasar dalam menentukan pemimpin pada masa itu, 

yang  kemudian dalam perkembangannyaa juga mengalami penafsiran yang 

beragam serta bersinggungan dengan dinamika yang kompleks, termasuk 

persinggungan dengan demokrasi yang menjadi bagian dari  paham hukum 

Barat.   

Sistem syūra dan demokrasi memiliki perbedaan dan persamaan. 

Diantara perbedaannya adalah bahwa syūra merupakan sistem Islam yang 

bersifat mutlak karena datangnya dari perintah Allah SWT dimana didalamnya 

terkandung prinsip prinsip mutlak mengenai akhlak, pendidikan dan 

bimbingan. Berbeda dengan demokrasi yang bersumber dari politik dimana 
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kebenarannya bersifat relatif didalamnya juga tidak terkandung prinsip yang 

berkaitan dengan akhlak, justru demokrasi dan akhlak merupakan dua hal 

yang berbeda.   

Demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, jika demikian maka hal ini sudah 

mencakup dalam pemerintahan Islam.
18

 Demokrasi menurut UUD 1945 harus 

mencakup tiga hal yakni, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, 

berdasarkan pada gotong royong dan kekeluargaan serta sistem pengambilan 

keputusan melalui musyawarah untuk mencakup mufakat. Syūra dan 

demokrasi menurut UUD 1945 pada esensinya memiliki kesamaan. Namun, 

demokrasi yang ada sekarang justru jauh dari hal tersebut, sebab rakyat yang 

notabene adalah pemegang kedaulatan justru hanya menjadi alat politik 

semata. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan demokrasi 

sebagai dasar sistem pemerintahan. Hal ini juga secara jelas tercantum dalam 

UUD 1945 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut Undang Undang". Implementasi pelaksanaan 

demokrasi sesuai amanat UUD 1945 diwujudkan dalam sebuah pesta 

demokrasi yang dikenal dengan Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme dari 

penyelenggaraan demokrasi dimana rakyat diberikan hak untuk memilih 

pemimpin yang dikehendaki secara langsung.   

                                                           
18

M. Dhianuddin Rais, Teori Politik Islam (Jakarta : Gema Insani, 2015), h. 307.  



10 
 

Melalui konsep  syūra merupakan wadah bagi para Ahl al-Hall wa al-

‘Aqd untuk menunjuk pemimpin yang dianggap memiliki kriteria tepat dan 

layak sebagai pemimpin. Sedangkan konsep demokrasi menurut UUD 1945 

merupakan sarana untuk memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih 

langsung pemimpin yang mereka kehendaki.    

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

tentang pandangan Al-Mawardi mengenai Konsep syūra serta kaitn antara 

konsep syūra Al-Mawardi dengan konsep demokrasi menurut UUD 1945 

sehingga hal tersebut akan penulis kaji dalam skripsi yang judul "Telaah 

Terhadap Konsep Syūra Menurut Al-Mawardi Dan Relevansinya dengan 

Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah masalah 

pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pandangan Al-Mawardi mengenai Konsep Syūra dalam 

menentukan pemimpin atau kepala Negara? 

2. Bagaimana konsep demokrasi menurut UUD 1945 dalam menentukan 

pemimpin atau kepala Negara? 

3. Bagaimana relevansi antara konsep Syūra dan konsep demokrasi menurut 

UUD 1945? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pandangan Al-Mawardi mengenai Konsep Syūra 

dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara. 

b. Untuk mengkaji konsep demokrasi menurut UUD 1945 dalam 

menentukan pemimpin atau kepala Negara. 

c. Untuk mengkaji relevansi antara konsep Syūra dan konsep demokrasi 

menurut UUD 1945. 

2. Kegunaan Penelitian 

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan 

dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan 

toritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstibusi 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan, khususnya 

mengenai konsep yang berkaitan dengan pandangan dan  pemikiran 

Al-Mawardi mengenai konsep syūra dan relevansi konsep demokrasi 

menurut UUD 1945. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga 

dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 
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b. Kegunaan Secara Praktisi 

1. Bagi Penulis 

Memberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang 

mendalam mengenai pandangan Al-Mawardi mengenai Konsep 

syūra serta mengkaji konsep syūra Al-Mawardi dan relevansi 

konsep demokrasi menurut UUD 1945 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan 

serta pengetahuan kepada pembaca mengenai peranan pandangan 

Al-Mawardi mengenai konsep syūra serta relevansinya dengan  

konsep demokrasi menurut UUD 1945. 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan 

di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis  dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini 

adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik 

berupa buku-buku, serta majalah, beberapa artikel dan surat kabar, 

serta internet maupun laporan hasil penelitian terdahulu.
19

 Melalui 

metode ini penulis mengumpulkan data-data yang dianggap relavan 

                                                           
19

Susiadi A.S, Metode Penelitian (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h.10.  
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dengan pokok permasalahan sebagai sumber rujukan dalam usaha 

menyelesaikan penulisan.  

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat yuridis normatif 

yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif 

analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan 

memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.
20

  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari 

pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau 

pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

dengan cara di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.
21

 Dalam 

penelitian ini, sumber data sekunder yang penulis gunakan yakni Kitab Al 

Ahkam As-Sulthaniyyāh (Buku tentang tata pemerintahan) karya Al-

Mawardi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini 

berupa buku online, karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel artikel yang 

dapat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.    

  

                                                           
20

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bhineka 

Cipta, 2007). Cet.7 , h.105. 
21

Nur Indriantoro, Bambang Supomo, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 2009), h. 147. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan bahan hukum melalui langkah pertama 

yaitu dengan mencari literatur dan referensi baik berupa buku, yang terkait 

dengan pokok permasalahan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan 

hukum primer, sedangkan  bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara 

membaca dan mempelajari berbagai buku online, karya tulis ilmiah, jurnal, 

dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan untuk 

kemudian mencari konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan 

permasalahan untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan.  

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah sumber (literatur) dikumpulkan melalui tahap diatas, 

peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut:
22

 

a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu melakukan pemeriksaan kembali 

dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, 

kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis apakah 

sudah cukup, lengkap dan benar  serta telah sesuai dengan permaslahan 

yang akan dibahas. 

b. Penandaan Data (Coding), yaitu memeriksa catatan atau tanda yang 

menjelaskan mengenai sumber data (Buku-buku, pendapat ahli, jurnal 

penelitian terdahulu, Al-Quran dan Hadis serta UUD 1945 dan 

referensi lainnya). 

                                                           
22

Nur Indriantoro , Ibid,  h. 243. 
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c. Rekontruksi (Recontructing), yaitu menyusun kembali data yang telah 

didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan 

yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara berurutan 

dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

d. Sistematika Data (Sistematizing),, yaitu menempatkan data  menurut 

kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. 

e. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh 

dari penelitian untuk kemudian diperoleh kesimpulan mengenai hasil 

yang ditemukan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. 

5. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa 

data-data yang terkumpul adalah menggunakan metode deskriptif analitik 

dan analisis isi (content analisys). Metode deskriptif analitik ini yang 

kemudian akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis 

terhadap biografi, pemikiran serta kerangka metodologis pemikiran. Sesuai 

dengan namanya deskriptif analitik maka metode ini akan penulis gunakan 

untuk menganalisa dan menggambarkan apa yang menjadi pandangan Al-

Mawardi mengenai konsep Syūra kemudian relevansinya dengan konsep 

demokrasi menurut UUD 1945.  

Metode content analisys adalah analisis sesuatu berdasarkan 

pengumpulan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang 

berbentuk teks, tulisan maupun pendapat para ahli, dengan analisis isi ini 

maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap isi pesan komunikasi 
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yang disampaikan oleh sumber data. Analisis isi mencakup prosedur-

prosedur khusus untuk pemprosesan data ilmiah dengan tujuan 

memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru serta menyajikan 

fakta. 
23

 Analisis isi yang dilakukan penulis adalah meneliti terhadap kitab   

Al-Ahkam   As-Sulthaniyyāh  (Buku  tentang  tata  pemerintahan)  karya  

Al-Mawardi, dengan analisis isi secara kualitatif penulis akan dapat 

mengetahui pandangan Al-Mawardi mengenai konsep Syūra untuk 

kemudian disandingkan dengan konsep demokrasi menurut UUD 1945.  

 

                                                           
23

Klaus Krispendoff, Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodelogi (Jakarta: Rajawali 

Press, 1994), h.15.    
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Biografi Al-Mawardi 

1. Riwayat Hidup Al-Mawardi 

Al-Mawardi memiliki nama lengkap Nama yakni  lengkapnya  

adalah   Abū   al-Hasan  Alī  ibn  Muhammad ibn  Habīb  Al-Mawardi   

Al-Bashri (tahun 364-450H 974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak.
1
 

Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempuyai perhatian yang besar 

kepada ilmu pengetahuan. Mawardi berasal dari kata mā’ (air) dan ward 

(mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar.
2
  

Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan 

kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki 

ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya,
3
 sedangkan 

julukan al-Bashri dinisbatkan berdasarkan pada  tempat kelahirannya. 

Masa kecil Al-Mawardi banyak dihabiskan di Baghdad hingga saat 

tumbuh dewasa. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua   

khalifah: al-Qadir  Billah   (380-422H)  dan al-Qa’imu Billah (422 H-467 

H).
4
 Al-Mawardi memiliki nama  lain  atau  nama  kun-yah (julukan), 

                                                           
1
Taj Ad- Din Abi Nashir Abdul Wahab bin Ali Bin Abdi Al-Ali Al-Kafi As Subkhi, 

Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra (Mesir: Matbaah Isa Al-babi Al-hAlabi Wa Syirkahu, 1971M),  

h. 267.  
2
Sa’īd  Ismā’īl  Al-Qādi,  Usūl  Al-Tarbiyah  Al-Islāmiyyah,  Al-Tab‟ah  Al-Ulā  (Beirut:  

Al-Qāhirah  Alām Al-Kutub, 1422/2002H), h. 232.  
3
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI 

Press, 1990), h. 58.  
4
Al-Mawardi, Al–ahkām As-sulthāniyyah Alih bahasa Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 

2006),  h. 9.  

17 



18 
 
 

yaitu: Abū al-Hasan, dengan laqb (gelar) Qādi Al-Qudhāt (semacam 

hakim agung sekarang). Yaqut al-Hamawî menyebutkan bahwa gelar Qādi 

Al-Qudhāt ini diterimanya pada tahun 429 H.
5
  

Pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para fuqahā 

pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seoranpun boleh 

menyandang gelar tersebut. Hal ini terjadi setelah menetapkan fatwa 

bolehnya Jalal Ad Daulah ibn Addid Ad Daulah menyandang gelar Malik 

Al Muluk sesuai permintaan. Menurut mereka bahwa yang boleh 

menyandang gelar tersebut hanya Allah SWT.
6
 

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi’ul Awal tahun 450 

hijrah bersamaan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. 

Bertindak  sebagai   imam   pada   sholat   Jenazah   beliau   Al-Khatib   

Al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri 

pemakaman beliau. Kemudian jenazah Al-Mawardi dimakamkan di 

perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 

hari dari kewafatan Qādi Abū Taib.
7
 

Masa kehidupan Al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi 

disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbsiyyah. Pada 

masa itu Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak 

mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya 

untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. 

                                                           
5
Qomarudin Khan, Negara Al-Mawardi (Bandung: Pustaka, 2002), h. 10.  

6
Abudin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2000), h. 45. 
7
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Ini akhirnya memuculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak 

mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.
8
 

Di sisi lain, keberadaan khalifah-khalifah Bani  Abbas  sangat  

lemah,  mereka menjadi boneka dari ambisi politik dan persaingan antara 

para pejabat tinggi negara dan panglima Militer Bani Abbas. Khalifah 

sama sekali tidak berkuasa menentukan arah kebijakan negara yang 

berkuasa adalah para menteri Bani Abbas yang pada umumnya bukan 

berasal dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa Turki dan Persia.
9
 

Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada 

masanya, yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat 

Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh 

terkemuka Madzhab Syāfi’ī dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya 

pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang 

fiqh, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai 

penyusun yang sangat produktif.
10

 

Al-Mawardi adalah orang yang dikenal di Baghdad, tetapi sumber 

sejarah tidak banyak mengupas tentang kehidupan keluarganya di Bashrah 

dan Baghdad. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Al-Mawardi merapat 

kepada Khalifah Abbasiyah Al-Qādir Billah setelah memberikan ringkasan 

kitab fiqh Syāfi’ī yakni Al-Iqnā.
11

 

                                                           
8
Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik 
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Al-Mawardi juga dikenal sebagai duta diplomatis di antara para 

penguasa Buwaih di satu sisi, dan khalifah-khalifah Abbasiyah di sisi lain, 

terlebih lagi dengan khalifah Al-Qādir Billah.
 
Tujuan diplomasinya adalah 

untuk kembali mengharmoniskan hubungan politik antara para  penguasa  

pada  zaman  itu,  yang  dulunya hanya mencari solusi dengan 

pertumpahan darah.
 12

 

Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu 

bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam 

pertama yang menggagas teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan 

orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara lewat 

buku karangannya dalam bidang politik yang  sangat  prestisius  dan  

terkenal yang  diberi judul  “Al-Ahkām As-Sulthāniyah”.
13

 

Ketajaman pemikiran Al-Mawardi dalam bidang politik 

sebagaimana  dijumpai   dalam   karyanya   yang   berjudul   Al-Ahkām  

As-Sulthāniyah secara antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan 

dari situasi politik yang tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan 

Abbasiyah melemah, sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi 

dari etnis Turki untuk merebut puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu 

saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok penguasa yang 

menghendaki kemapanan dan status quo. 

2. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Al-Mawardi 

Riwayat   pendidikan   Al-Mawardi   dihabiskan   di  Baghdad  saat  

                                                           
12

Al-Mawardi, Al-Ahkām As-Sulthāniyah , M Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam 
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Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia 

mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya 

ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali 

al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali alAzdi dan Muhammad bin Udai al-

Munqari.
14

 

Sejarah  pendidikan  Al-Mawardi   pada  awalnya   menempuh   

pendidikan  di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashroh. Di kota tersebut 

Al-Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal 

seperti Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah 

Al- Jumhy, Muhammad Ibn ‘Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy, Muhammad 

Ibnu Al-Ma’aly Al-Azdy dn  juga  Ja’far  bin  Muhammad  Ibn Al-Fadl 

Al-Baghdadi. Menurut  pengakuan   muridnya,  dan   Ahmad   Ibn  Ali  

Al-Khatib, bahwa dalam bidang Al-Hadits, Al-Mawardi termasuk tsiqah.
15

 

Setelah mengenyam pendidikan dikota kelahirannya, ia pindah ke 

Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za'farani. Al-Mawardi belajar hadits 

dan fiqh serta bergabung dengan halaqah Abu hamid Al Asfarayini untuk 

menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di 

Baghdad, ia berpindah tempat kekota lain untuk menyebarkan 

(mengamalkan ilmunya). Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai 

kota, ia kembali ke Baghdad  untuk  mengajarkan  ilmunya  dalam  

beberapa tahun.  
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Di kota tersebut ia mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qu'ran dan 

menulis beberapa kitab diberbagai disiplin  ilmu, hal ini  menunjukkan  

bahwa  ternyata Al-Mawardi adalah seorang  yang  alim  dalam  bidang  

fiqih,  hadits,  adab  (sastra), nahwu,  filsafat, politik, ilmu-ilmu sosial dan 

akhlak. Hasil karyanya yang cemerlang tersebut manjadikannya seorang 

penyusun terkenal.
16

 

Berdasarkan catatan sejarah, Al-Mawardi juga mendalami bidang 

fiqh pada syekh Abu Al-Hamid Al-Asfarayini, sehingga ia tampil salah 

seorang  ahli   fiqh   terkemuka   dari  madzhab  Syāfi’ī.
17

 Sungguhpun  

Al-Mawardi tergolong sebagai penganut mazhab Syāfi’ī, namun dalam 

bidang teologi ia juga memiliki pemikiran yang bersifat rasional, hal ini 

antara lain bisa dilihat dari pernyataan Ibn Sholah yang menyatakan bahwa 

dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara para ahli 

sunnah dan mu’tazilah, Al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada 

mu’tazilah.
18

 

Terlepas dari pandangan-pandangan Fiqihnya, yang jelas sejarah 

mencatat, bahwa Al-Mawardi dikenal sebagai orang yang sabar, murah 

hati berwibawa dan berakhlak mulia.
19

 Hal ini diakui oleh para sahabat 

serta rekannya dimana mereka menyatakan bahwa Al-Mawardi memiliki 

budi pekerti yang baik, berdasarkan apa yang mereka lihat, Al-Mawardi 
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tidak pernah   melakukan  perbuatan  tercela  serta   menunjukkan   

perilaku  yang kurang baik tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.  

Selain itu Al-Mawardi juga dikenal sebagai seorang ulama yang 

berani menyatakan pendapatnya walaupun harus berhadapan dengan 

tantangan dan dari ulama lainnya. Keberaniannya memberikan gelar 

Malikal Mulk kepada khalifah Jalaluddin Al-Buwaihi, serta menetapkan 

berbagai persyaratan kekhalifahan dan pemerintahan merupakan bukti 

bahwa seorang Al-Mawardi ialah ulama yang tidak takut mengeluarkan 

pendapat dan fatwanya.
20

 

Al-Mawardi belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, 

kebanyakan guru Al-Mawardi adalah tokoh dan imam besar di  Baghdad,  

diantara guru-gurunya antara lain adalah :
 21

 

a. Ash-Shumairi 

Dilahirkan dengan nama lengkap Abu Qasim Abdul  Wahid  

bin  Husen al-Shumairi
22

. Beliau merupakan seorang hakim dan ahli 

fiqh bermadzhab Imam Syāfi’ī. Ash-Shumairi juga sebagai guru yang 

aktif dalam menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang 

di gunakan sebagai silabus dalam  belajar  oleh  murid  muridnya,  

antara  lain;  al-Idhā  Fil- Madzhab, al-Qiyās   wa   al-Ulūl, al-Kifāyah  

dan  al-Irsyād. Dari   ash-Shumairilah   Al-Mawardi mendalami ilmu 

fiqih, kemudian seperti layaknya seorang murid seperti halnya teman-
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teman seangkatannya, ia mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. 

Beliau menuntut ilmu dari Abu Hamid Al-Mawarzi dan Abu Fayad. 

Beliau wafat pada tahun 386 H.
23

 

b. Al-Manqiri 

Al-Manqiri  memiliki  nama  lengkap  Muhammad  bin  Adi  

bin Zuhar Al-Manqiri. Nama Manqiri disandarkan pada bani Manqir 

bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Zaid Munah 

bin Tamim bin Maru bin Add bin Thabikhah bin Ilyas bin Mudlar bin 

Nazar bin Su'ad bin Adnan. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu 

Hadist.
24

 

c. Al-Jabali 

Memiliki  nama   lengkap   adalah   Al-Hasan   bin   Ali   bin   

Muhammad al-Jabali Ia merupakan slah satu pakar hadits yang satu 

zaman dengan Abū Hanifah Al- Jumahi.
25

 

d. Muhammad bin al-Mu'ally al-Azdi, salah seorang pakar Bahasa Arab 

e. Ali Abū al-Asfarayini 

Beliau seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki 

nama lengkap Syekh  Islam  Abu  Hamid Ahmad  bin Abī Thāhir 

Muhammad  bin Ahmad al-Asfarayini. Ia adalah tokoh madzhab Imam 

Syāfi’ī yang lahir pada tahun 344 H. Beliau menghabiskan umurnya 

hanya dengan ilmu dikota Bagdad. Mempuyai ketegasan dan 
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keberanian dalam mengatakan kebenaran. Beliau wafat pada tahun 406 

hijriah.
26

  

f. Al-Bāqi 

Al-Bāqi memiliki Nama lengkap Abū Muhammad Abdullah 

bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Bāqi. Panggilan al-Bāqi 

diberikan dari nama daerah di Baghdad. Ia salah satu murid dari Abi 

Ali bin Abi Hurairah. Al-Bāqi dikenal sebagai ulama besar dan guru 

bahasa Arab dan sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 39830. Dari  

al-Bāqi Al-Mawardi mendapatkan banyak ilmu khususnya tentang 

tasawuf.
27

 

g. Ja’far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abū Qasim Al-Daqaq 

Beliau juga dikenali sebagai Ibn Marastani Al-Baghdadi. Wafat 

pada 387 hijrah.  Al-Mawardi  belajar  dengannya  ilmu Hadis.
28

 Serta 

masih banyak guru-guru Al-Mawardi yang tidak bisa penyusun 

sebutkan semuanya. 

Dari beberapa gurunya, Abū Hamīd al-Asfarayini merupakan guru 

yang paling berpengaruh terhadap karakteristik Al-Mawardi. Dari Abu 

Hamid-lah Al-Mawardi mendalami mazhab Syāfi’ī dalam kuliah rutin 

yang diadakannya di sebuah Masjid yang terkenal dengan Masjid 

Abdullah ibnu al-Mubarak di Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama 

besar madzhab Imam Syāfi’ī. Dengan kedalaman ilmu dan ketinggian 
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akhlaknya, membuat Al-Mawardi  terkenal sebagai seorang panutan yang 

berwibawa dan disegani baik oleh masyarakat umum maupun oleh 

pemerintah. 

Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di 

Baghdad. Banyak   ulama   terkemuka   hasil bimbinganya
29

  diantara  para 

murid  Imam  Al-Mawardi diantaranya: 

a. Khatib Al-Baghdadi. Ahmad bin Ali bin Sabit bin Mahdi Al-Hafiz 

Abū Bakar Al-Khatib al-Baghdadi seorang ahli hadis. Dilahirkan pada 

Jumadil Akhir 392 Hijrah. Beliau mendapat didikan dari Qādi Abū 

Taib al-Tabarī, Abū Hassan Al-Mahamali, Syeikh Abū Ishak Syirazi 

dan Abū Nāsir bin Sobah. Beliau merupakan seorang yang banyak 

merantau bagi mencari guru-guru dalam bidang hadis. Beliau telah 

mengarang  60   buah   kitab,   antara   yang  terkenal  yaitu  Tarikh  

Al-Baghdad.
30

 

Ibn Makula menyebutkan bahwa al-Baghdadi merupakan 

seorang ulama yang pernah saya lihat keilmuan, hafalan dan 

kegigihannya yang tinggi. Kekuatan mengingatkan hadis Rasulullah, 

mengetahui ‘illah hadis dan kesahihannya.   Tidak   ada   seorang   pun  

yang  ada  di  Baghdad  setelah  Al-Darqatini yang  sama  sepertinya.  

Kitab  kitabnya  antara lain adalah: Tarikh al-Baghdad sebanyak 14 

jilid, Kitab al-Kifāyah, Al-Jāmie, Sharaf Ashāb al-Hadīs dan Tathfīl. 

Syeikh Abu Ishak Syirazi menyebutkan bahawa Abu Bakar Al-Khatib 
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seperti Al-Darqatini. Dalam mengetahui hadis dan hafalannnya. Beliau 

wafat pada bulan Zulhijjah tahun 436 Hijrah dan dimakamkam di 

sebelah Bashar Al-Hāfi. Ibn Khallikan menyebutkan bahawa saya 

mendengar bahwa Syeikh Abu Ishak antara orang yang membawa 

jenazahnya kerana beliau telah meninggalkan banyak kebaikan 

terutama dalam kitab hadis yang dikarangnya.
31

 

b. Abū Bakar Al Khātib
36

 merupakan murid yang paling cerdas dan 

memiliki daya hafal yang kuat, sehingga ia digolongkan sebagai 

Muhadisin (orang yang pandai dan hafal hadits). Di samping berguru 

dengan Al-Mawardi ia juga belajar pada beberapa guru, antara lain; 

Abu Ishaq al-Syairazi dan Abi Nashar bin Shibaghi. Abu Ishaq 

mengatakan, "Sungguhnya Abu Bakar adalah seorang  murid  dan  

tokoh  besar  di  dar al-Qutni yang memiliki pengetahuan dan daya 

hafal yang kuat tentang hadits, cabang ilmu, seperti ushul fiqh,  fiqh, 

hadits, tafsir dan politik, dan ini hanya sebagian dari karya-karyanya.
32

 

c. Abdul Mālik bin Ibrahim bin Ahmad Abū Fadal Al-Hamazi Al-Faradi 

terkenal dengan Al-Maqdisi. Beliau merupakan ahli Hamazan dan 

menetap di Baghdad sehingga wafat. Beliau telah mendengar ilmu dari 

Abū Nasir bin Hubairah, Abū Fadl bin Abdon Al-Faqiah dan Abū 

Muhammad Abdullah  bin   Jaafar   Al-Khabaj,  Al-Mawardi  dan  

lain-lain. Beliau  telah  menghafal  kitab  Mujmal al-Lughah yang 

merupakan karangan Ibn Faris dan Gharibu Al-Hadis karanganIbn 
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Ubaid. Beliau merupakan seorang yang zuhud, ahli ibadat dan warak. 

Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 489 hijrah ketika berumur 

hampir 80 tahun.
33

 

d. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hassan bin Muhammad 

bin Tauqi, Abū Fadā’il, Al-Rabi’iyy, Al-Mawsili. Menuntut ilmu 

bersama dengan al-Mawardi dan Abū Ishak Syirazi. Beliau mendengar 

ilmu hadis dari Abū Ishak Ibrahim bin Umar Al-Barmaki, Qādi Abū 

Taib Al-Tabari, Abū Qassim Al-Tanuhi, Abū Talib bin ‘Ailan, Hassan 

bin Ali Jauhari dan lain- lain. Beliau telah pada bulan Safar tahun 494 

Hijrah dan dikuburkan di perkuburan Sunizi.
34

 

e. Ali bin Saad bin Abdul Rahman bin Muhriz bin Abū Uthman dikenali 

Abū Hassan  Al-Abdari.  Beliau   telah   mengarang  kitab   berjudul  

Mukhtasar  al-Kifayah yang menceritakan mengenai perbedaan 

pendapat antara para ulama. Beliau berketurunan dari bani Abdul Dar, 

berasal dari Mayurqah, Andalus. Beliau merupakan seorang yang alim 

dalam fatwa dan mengetahui perbedaan pendapat antara ulama-ulama. 

Beliau mengambil ilmu dari Abū Hazim Al-Zahiri. Kemudian selepas 

itu, beliau telah berhijrah ke Timur, mengerjakan haji dan memasuki 

kota Baghdad. Beliau telah meninggalkan mazhab Ibn Hazm dan 

menuntut ilmu dalam mazhab Syāfi’ī dari Abū Ishak Syirazi dan Abū 

Bakar Syasi. Beliau banyak  belajar  dari  Qādi   Abū  Taib  Tabari,  

Al-Mawardi, Abū Hassan bin Ali Jauhari dan lain-lain. Diriwayatkan 
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darinya oleh Abū Qassim bin Samarqandi, Abū Fadl Muhammad bin 

Ataf, Saad al-Khair bin Muhammah al-Ansari dan lain-lain. Beliau 

meninggal dunia pada hari Sabtu bulan Jamadil Akhir tahun 493 

Hijrah.
35

 

f. Mahdi bin Ali Al-Isfarayni al-Qādi Ab Abdullah. Beliau mempunyai 

kitab ringkasan dalam bidang fiqhyang berjudul al-Isti’nā’. Dalam 

buku itu ia banyak meriwayatkan tentang  Al-Mawardi  dan  Khatib  

al-Bagdadi dengan syair yang ia sebutkan dalam pengantar bukunya. 

Lalu ia menyebutkan bahwa Al-Mawardi melantunkan sebuah syair 

kepada sebagian penduduk al-Basrah yang isinya: ”Kebodohan 

sebelum kematian adalah kematian bagi mereka yang bodoh, maka 

tubuh-tubuh mereka sebelum dikuburkan adalah kuburan bagi mereka. 

Seorang hidup tanpa ilmu adalah mayat dan mereka tidak akan 

dibangkitkan sekalipun di hari kebangkitan”.
36

 

g. Ibn Khairun, Imām al-Ālim al-Hafiz al-Musnadu al-Hujjah, Abū Fadli 

Ahmad bin Hassan bin Ahmad bin Khairun al-Baghdad al-Muqarri Ibn 

al- Baqalani. Dilahirkan pada tahun 406 Hijrah. Mengambil ijazah dari 

padanya Abū Hassan Muhammad bin Ahmad bin Salat Al-Ahwazi, 

Abū Husain bin Mutayyim, Muhammad bin Ahmad bin Mahamili dan 

lainnya. Beliau mendengar ilmu dari Abū Ali bin Sazan, Abū Bakar 

Barkani, Ahmad bin Mahamili, Abdul Malik bin Misran serta dari 

seorang Al-Mawardi. Beliau adalah seorang yang warak, alim dan 
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banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 488 

hijrah ketika berumur 84 tahun satu bulan.
37

 

h. Abdul  Rahman   bin   Abdul   Karim  bin  Hawazan   Abū  Mansur  

Al-Khasayri dilahirkan pada bulan Safar 420 Hijrah. Beliau 

mempunyai akhlak yang mulia, warak, pelembut, sederhana dalam 

berpakaian, makan dan minum, menghabiskan umurnya dengan 

beribadat dan berkhalwat. Beliau belajar ilmu dengan bapaknya, dari 

Abū Hafas Umar bin Abdullah bin Masrur, Abū Said Zahir bin 

Muhammad bin Ibrahim Al-Nuqani, serta Abū Abdullah Al-Syirāzi, 

Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mazki dan 

lain-lain. Beliau pergi ke Baghdad bersama bapaknya dan menuntut 

ilmu dari Qādi Abū Taib, Al-Mawardi dan Abū bakar Muhammad bin 

Abdul Malik bin Bisran. Beliau wafat pada tahun 482 Hijrah.
38

 

i. Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin Al-Ustaz Abu Said ibn 

diberi gelar sebagai Rukunul-Islām. Beliau dilahirkan pada tahun 418 

Hijrah sebelum kelahiran Imam Haramain setahun. Kehidupannya 

penuh dengan menuntut ilmu dan beribadat. Beliau sering membaca 

Al-Qur’an. Menuntut ilmu hadis dari bapaknya, Abū Hassan Ali bin 

Muhammad Al-Tirazi, Abū Saad Abdul Rahman bin Hamadan 

Nasrawi, bersama Abū Hassan Muhammad bin Ahmad bin Jaafar al- 

Muzakiki,  serta  Abū  Abdullah  Muhammad  bin  Bakuwiyyah al-
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Sirazi, Qādi Abū Taib al-Tabari dan Qādi Abū Hassan Al-Mawardi.
39

 

j. Abdul   Ghani    bin   Nazil   bin  Yahya   bin  Hasan   bin   Yahya   bin   

Shahi al-Alwahi Abū Muhamad al-Misri berasal dari negeri Mesir, 

merantau ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu dari ulama  di  sana  

seperti  Qādi  Abi  Taib  al-Tabari, Al-Mawardi, Abī Ishak Barmaki,  

Abī  Muhamad  Jauhari  dan  lain-lain. Ibnu Najar menyebutkan bahwa 

beliau wafat pada 13 Muharram 486  Hijrah  serta  disembahyangkan  

oleh  Imam  Abū  Bakar Al-Shahi. Subki telah menyebutkan bahwa: 

Menurut tarikh Syeikh kami yakni al-Zahibi, beliau wafat pada 483 

Hijrah, ini berbeda dengan riwayat oleh Ibnu Najar.
40

 

k. Ahmad bin Ali bin Badran, Abū Bakar Hulwani. Beliau dilahirkan 

pada tahun 420  Hijrah  dan  belajar  hadist  dengan  Qādi  Abū  Taib  

Al-Tabari,  serta Al-Mawardi, al-Jawhari dan lain-lain. Antara 

kitabnya ialah kitab Latā’iful Ma’ārif. Beliau wafat pada Jumadil Awal 

tahun 507 Hijrah dan dikebumikan di Bab al-Harb.
41

 

l. Syeikh Islam, Imam al-Hafiz al-Mufidu Musnid, Abū Gana’im 

Muhamad bin Ali bin Maimum bin Muhamad al-Nursi, al-Kufi. 

Dilahirkan pada 424 Hijrah. Seorang yang tsiqah, warak dan banyak 

sembahyang tahajjud pada waktu malam. Beliau menuntut ilmu dari 

Muhammad bin Ali bin Abd Rahman  Alawi,  Abī  Taib  Al-Tabari,  

serta  bersama-sama  dengan Al-Mawardi dan lain-lain. Beliau 

meninggal dunia pada 16 Sya’ban tahun 510 Hijriah dan dimakamkan 
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di Kufah.
42

 

m. Abū Izzi Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin 

Hamadan   bin  Umar  bin  Ibrahim  bin  Isa,  anak  sahabat   Nabi   

SAW bernama Uthbah bin Furqad Sulaimi al-Ukbari, dikenal sebagai 

Ibn Kadis. dilahirkan pada bulan Safar tahun 432 hijrah, menuntut 

ilmu dengan Abū Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jauhari, Abū Ali 

Muhammad bin Husain Jaziri dan Abū.
43

 

Selain dari itu sejarah juga mencatat bahwa Al-Mawardi dikenal 

sebagai sosok yang sabar, murah hati, berwibawa dan ahlak mulia. Hal ini 

antara lain diakui oleh para sahabat dan rekan-rekanya yang belum pernah 

sekalipun melihat Al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela. 

Disamping mengajar, Al-Mawardi menekuni kegiatan ilmiah. 

Banyak karya tulisnya dalam bentuk kitab atau buku. Menurut sejarah,  

Al-Mawardi tidak menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada 

masa hidupnya, karena takut akan berubah niat menjadi riya dan akan 

mengurangi nilai-nilai pahala dari apa yang telah ia usahakan, serta 

mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Buku-buku 

karyanya baru diketahui setelah ia mendekati ajal.  

Kepada seorang murid yang ia percayai, Al-Mawardi berpesan agar 

buku-buku karyanya yang diletakkan di suatu tempat supaya diambil dan 

disebarluaskan. Muridnya pun hanya menemukan beberapa buku saja dari 

sekian banyak buku yang disebutkan oleh Al-Mawardi. Menurut beberapa 
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muridnya, menjelang wafat Al-Imam Al-Mawardi pernah mengatakan 

bahwa jika nanti saat ia meninggal maka salah seorang murid harus 

memegang tangannya,  jika tangganya mengenggam maka tulisannya 

hanya sedikit yang bisa diterima dan ia memerintahkn agar membuang 

semua tulisannya ke Sungai Trigis, namun jika tanggannya terbuka maka 

berarti tulisan-tulisannya tersebut diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya 

sang  murid   kemudian   melaksanakan   perintah   Al-Mawardi,   saat   

Al-Mawardi meninggal tangganya dalam kondisi terbuka, itu berarti 

bahwa karangan yang beliau tulis diterima disisi Allah, dan kemudian 

dipublikasikan dan dikenal luas hingga saat ini.
44

 

3. Lingkungan Sosial Politik Pada Masa Hidup Al-Mawardi 

Sebagaimana telah disinggung secara singkat pada pembahasan 

sebelumnya bahwa Al-Mawardi hidup pada masa kejayaan kebudayaan 

dan ilmu pengetahuan Islam, secara pasti Al-Mawardi hidup pada masa 

kemunduran  dinasti   Abbasiyāh.   Situasi   sosial   politik  pada  masa  

Al-Mawardi adalah suatu periode ketika kekhalifahan yang berpusat di 

Baghdad sedang mengalami degradasi yang berakibat melemahnya sistem 

pemerintahan yang berakhir pada jatuhnya daulah Abbasiyāh pada tahun 

656 H.
45

 

Sebagaimana diketahui, pada awalnya Baghdad merupakan pusat 

peradaban Islam dan poros Negara Islam. Khalifah Bagdad merupakan 

otak dari peradaban itu, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan 
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dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Akan tetapi 

lambat laun “cahaya gemerlapan” itu pindah dari kota Baghdad kekota 

lain. 

Al-Mawardi Lahir ketika pemerintahan Abbasiyāh mengalami 

krisis tersebut. Dimana krisis tersebut terjadi dan tergambarkan berupa 

disintegrasi sosial politik yang semakin lama semakin parah. Indikatornya 

antara lain banyak dinasti yang lahir melepaskan diri dari kekuasaan 

Abbasiyah dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil diluar wilayah 

Abbasiyah.
46

 

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa ketika 

dinasti ini mengalami kemunduran dibidang politik, bidang Filsafat dan 

ilmu pengetahuan terus berkembang dan juga   banyak  melahirkan   para  

Ilmuan   besar   seperti Al-Farabi. Al-Mawardi, Al-Ghozali, dan 

sebagainya. Karena pemimpin-pemimpin politik tersebut mempunyai 

perhatian yang besar pada semangat keilmuan. Selain itu pada saat itu juga 

berkembang mainstream bahwa kekuatan kejayaan suatu bangsa ada pada 

kekuatan ilmu pengetahuan, sehingga para pembesar dan para pemimpin 

politik tersebut berebut untuk mencurahkan segenap tenaganya pada 

bidang ini.
 47

 

Adanya pengaruh dari faham keagamaan mu’tazilah yang  

cenderung rasionalis serta perkembangan paham syīah yang dianut oleh 

para pembesar Abbasiyah dari kalangan bani Buwaih turut mempengaruhi 
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pola pikir mereka. Sehingga, walaupun pergolakan politik sangat dahsyat 

terjadi di Bagdad tidak mempengaruhi pada kegiatan kajian keilmuan. 

Kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam ini, yaitu masa dimana ilmu 

pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak 

kejayaannya.  

Al-Mawardi sebagai seorang yang memiliki semangat keilmuan 

yang tinggi kemudian berhasil mengantarkan Al-Mawardi sebagai seorang 

pemikir hebat. Keadaan demikian ini tidaklah mengherankan jika kemudin 

Al-Mawardi tumbuh sebagai pemikir Islam yang ahli dalam bidang fiqh 

dan sastrawan di samping juga sebagai politikus yang piawai. 

Situasi politik dunia Islam pada masa Al-Mawardi yakni sejak 

akhir abad sepuluh sampai dengan pertengahan abad sebelas. Mengalami 

kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa 

sebelumnya,
48

 yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu’tamid, al-Muqtadir dan 

puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti’ pada akhhir abad IX M. Di 

masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang 

kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun 

meredup dan pindah ke kota-kota lain. 

Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi 

kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangasaan Turki atau 

Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas 
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wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara.
49

 

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala 

negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana 

pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara 

yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa 

wilayah.  

Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala 

negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan 

dari keturunan suku Quraisy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi 

dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa 

keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat 

sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi 

penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. 

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-

syarat tersebut.
50

 

Upaya untuk mensiasati masa-masa sulit yang penuh dengan 

kekacauan ini, pada tahun 429 H. Khalifah al-Qadir mengumpulkan empat 

orang ahli hukum yang mewakili empat  madzhab  fiqh  untuk  menyusun  

ikhtisar.  Diantaranya  Al-Mawardi yang dipilih untuk mewakili madzhab 

Syāfi’ī dan menuliskan kitāb al-Iqnā’. al-Qudūri dipilih untuk mewakili 

madzhab Hanāfi dan menulis kitab al-Mukhtasyar, sedangkan dua kitab 

lainnya tidak begitu penting, dan Al-Mawardi mendapat pengakuan dari 
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khalifah atas karyanya yang terbaik. Untuk menghargai jasanya itu, maka 

Al-Mawardi diangkat sebagai Aqdi al-Quddāh (Hakim Agung) setelah 

menjadi hakim di beberapa daerah.
51

 

Pengangkatan tersebut mendapat kritikan dan memunculkan 

keberatan  oleh   beberapa   ahli  hukum  terkemuka  seperti  at-Thayib  

Al-Thabari dan juga al-Sinsari yang menyatakan, bahwa tak seorangpun 

berhak atas posisi itu kecuali Allah. Namun Al-Mawardi tidak 

menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan pengangkatannya 

sebagai Aqdi al-Quddāh dengan alasan bahwa para ahli hukum yang sama 

sebelumnya telah mengakui memberikan  gelar  al-Muluk  al-A'zam  (Raja  

Agung)  bagi  Jalal ad-Daulah, seorang pemimpin kaum Buwaiyah, 

meskipun Al-Mawardi sendiri tidak mengakui secara positif kemegahan 

gelar tersebut. 

Meskipun beraliran sunni yang bermadzhab Syāfi’ī, Al-Mawardi 

tetap disenangi, baik penguasa Bani Abbas yang sunni  maupun  oleh  

penguasa  Dinasti Buwaihi yang syīah.  Bani  Buwaihi  senang  

kepadanya,  dikarenakan  Al-Mawardi sering kali menyelesaikan 

pertikaian antara mereka.
52

 

4. Karya-Karya Al-Mawardi 

Al-Mawardi merupakan penyusun yang sangat produktif. 

Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk 

berkarya. Bahkan  disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus 
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berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia masih bisa mengajar 

dan membimbing para muridnya di samping menulis buku. Menurut 

sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia 

simpan dan hanya beberapa buku-buku saja yang ditemukan oleh 

muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Al-Mawardi tercatat sebagai 

ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulisannya dengan ikhlas
53

 

Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu 

antara lain: 

a. Ilmu Fiqh 

1) Al-Hāwī Al-Qābī 

Al-Hāwī Al-Qābī dikenal  sebagai  kitab   fiqh   paling   

lengkap dalam madzhab Imam Syāfi'ī. Kitab ini berisi tentang fiqh 

yang tentu mencakup seluruh sendi.
54

 

2) Adab Al-Qahdi 

Kitab ini belum pernah diterbitkan hingga kini 

manuskripnya tersimpan di perpustakaan Sulaimaniyyah di 

Istambul Turki. Seperti terbaca namanya, buku ini membicarakan 

tata tertib penanganan perkara dan persidangan pengadilan yang 

harus dipegang oleh para hakim.
55

 

3) Al-Iqnā 

Suatu kitab tentang fiqh mahzab  Syāfi’ī  pula.  Al-Mawardi  
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meringkasnya dari kitabnya Al-Hāwī Al-Qābī  yang ia tulis dalam 

empat puluh kitab kuno. Buku ini telah dicetak pada percetakan 

ternama yakni Dār Al-Arabah di Kuwait tahun 1982. Kitab ini 

telah diterbitkan menjadi 55 halaman dalam ukuran sedang,  

disebutkan  dalam  kitab  ini  bahwa Al-Mawardi mengarang kitab 

itu atas permintaan khalifah saat itu yaitu Al-Qādir. Buku ini terdiri 

dari hukum-hukum seputar masalah  fiqh tanpa menyebutkan 

beberapa dalil-dalilnya, hanya saja Al-Mawardi seorang yang 

tsiqah dikalangan ahli fiqh.
56

 

4) Alam An Nubūwah  

Kitab ini  membahas  tanda-tanda  kenabian  yang  mana  

hal  ini  adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan dalam berakidah. 

Kitab tersebut terdiri dari dua bagian satu diantaranya adalah 

khusus membahas tentang tanda-tanda kenabian, sementara 

sebagian lainya membahas tentang bagian-bagian dan hukum dari 

tanda-tanda kenabian itu yang terdiri dari dua puluh satu bagian.
57

 

b. Bidang Politik 

1) Al-Ahkām As-Sulthāniyah 

Kitab ini paling dikenal dan paling banyak tersebar luas. 

Kitab ini telah dicetak berulang kali. Al-Ahkām As-Sulthāniyah 

merupakan kitab prestisius karya Al-Mawardi dalam bidang 

politik. Kitab ini berisi tentang berbagai persoalan politik dan tata 
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negara dalam bingkai Islam, di antaranya tentang pengangkatan 

kepala negara, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, 

pengangkatan pimpinan jihad, kepolisian, kehakiman, imam shalat, 

pemungutan zakat, harta rampasan perang, jizyah dan kharaj, 

hukum dalam otonomi daerah, tanah dan eksplorasi air, tanah yang 

dilindungi dan fasilitas umum, hukum iqtha’, administrasi negara, 

dan tentang ketentuan  kriminalitas.  Kitab  ini  yang  membuat  

Al-Mawardi terkenal sebagai political scientist baik dalam dunia 

politik  maupun akademik. Buku ini mendapat perhatian besar di 

dunia barat dan non muslim bahkan sampai ke penjuru dunia 

hingga saat ini.
58

 

Di beberapa negara, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, 

Suriah, Kuwait, Bahrain dan lainnya. Hukum ketatanegaraan 

seperti itu masih tetap diberlakukan, sekalipun dengan berbagai 

modifikasi, sesuai dengan hasil Ijtihad ulama, pakar pemerintahan, 

ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain atas pertimbangan 

kemaslahatan umat. Kitab inilah yang akan menjadi sumber primer 

dari penelitian ini.
59

 

2) Nasīhatu Al Muluk 

Naskah asli tulisan tangan dari buku ini berada di Paris 

terdiri dari 63 halaman, yang ditulis ulang pada tahun 1007 H. 
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Buku ini di tahqiq oleh ustad Ridwan As Sayyed yang memang 

banyak mentahqiq buku-buku karya Al-Mawardi.
60

  

3) Tashilu An Nadzāri wa Ta’jilu Adz Zhāfari fi Ahlaqi Al Māliki wa 

Siyāsat Al Māliki 

 

Kitab ini berisikan tentang etika dan strategi pemimpin. 

kitab ini dicetak pada percetakan Dear Al Ushur Mesir pada tahun 

1929 M, dengan judul Adab al Wazir (Etika Mentri) baru-baru ini 

kitab ini telah dicetak di Beirut dengan di tahqiq oleh Ridwan As 

Sayyed.
61

 

c. Ilmu Tafsir 

1) Tafsiru Alqur’an Al karim 

Kitab   ini  merupakan   kitab  induk   dibidang    tafsir    

Al-Qur’an itulah sebabnya para mufassir setelah Al-Mawardi,   

misalnya    seperti  Al-Qurtubi dalam kitabnya Al  Jami  Fi  Al   

Ahkam   Quran   dan   Ibnu al-Juzi  dalam  Zad  Al  Masirnya 

mengutip panjang lebar pendapat dari Al-Mawardi dalam kitab 

itu.
62

 

2) An Nukatu wa Uyunu 

Kitab an-Nukat wa al-Uyun atau yang biasa dikenal dengan  

Tafsir  Al-Mawardi diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah di 

Beirut, Lebanon pada tahun 1412 H/1992 M, terdiri dari 6 jilid, 

jilid pertama terdiri dari 548 halaman, jilid kedua terdiri dari 512 
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halaman, jilid ketiga terdiri dari 477 halaman, jilid keempat terdiri 

dari 480 halaman, jilid kelima terdiri dari 531 halaman, dan yang 

terakhir jilid keenam terdiri dari 472 halaman.
63

 

Tafsir Al-Mawardi adalah sebuah kitab yang memuat 

kumpulan ta’wil dan tafsir terhadap ayat-ayat yang tersembunyi 

dan sulit dipahami maknanya, di dalamnya berisi perkataan ulama 

salaf dan yang terdahulu, yang mana penafsiran kitab ini 

disandarkan kepada perkataan mereka dari makna yang paling baik 

menurut Imam Al-Mawardi, dan beliau menertibkan perkataan 

para ulama itu dengan baik, dan meringkasnya dalam suatu ayat 

tertentu, dan memilih satu, dua, atau tiga perkataan para ulama. 

Dan pada akhirnya beliau menyandarkan penafsiran kepada 

perkataan beliau sendiri tantang tafsir ayat itu dan  memberikan  

tarjih  untuk  beberapa perkataan yang beliau ambil dan men-

tarjihnya.
64

 

3) Al Amtsalu Wa Al Hikamu 

Kitab ini berisi kumpulan  ungkapan-ungkapan  hikmah,  

terbagi dalam sepuluh  pasal dan  terdiri  dari tiga  ratus hadist, tiga  

ratus kata mutiara  dan  tiga  ratus  bait  syair. Sebagian   naskah  

asli  tulisan tangan dari kitab ini terdapat di kota Laiden, kitab 

tersebut telah dicetak dan telah disebarluaskan oleh percetakan 
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Daār Al Haramain di Qatar tahun 1983M, ditahqiq oleh Fuad 

Abdul Mun’im Ahamad.
65

 

d. Dalam Ilmu Sastra bukunya adalah Adabu Ad Dunya wa Ad Din 

Kitab  ini  membahas  tentang  etika-etika  bermasyarakat dan  

juga keutamaan-keutamaan beragama yang mana manusia akan 

menjadi baik dalam kehidupan duniawi dan religinya bagi diri dan 

masyarakatnya dengan menerapkan etika dan keutamaan sebagaimana 

yang ditetapkan dalam kitab ini.
66

 

5. Integeritas Al-Mawardi 

Tidak diragukan lagi bahwa Imam Al-Mawardi merupakan tokoh 

ulama dan pemikir politik dalam dunia ilmu Islam. Buku-bukunya 

merupakan rujukan kepada pengkaji ilmu sejak dahulu sehingga sekarang, 

bukan saja di timur tetapi juga dibarat. Kitab al-Hawi al-Kabir sebanyak 22 

jilid adalah  kitab yang  terkenal  paling  banyak  membicarakan   ilmu   fiqh 

dalam mazhab Syāfi’ī.
67

 

Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad bahwa 

Imam Al-Mawardi seorang yang mempunyai tsiqah di antara ulama dari 

mazhab Syāfi’ī. Ibn Jawzi menyebutkan bahawa Al-Mawardi seorang yang 

soleh. Yakut dalam Mu’ajam Adaba’ menyebutkan bahwa Al-Mawardi 

seorang alim yang terkemuka bermazhab Syāfi’ī. Abu Ishaq As-Syirozi 

menyebutkan   Al-Mawardi   sebagai   seorang   yang   agung  diantara  para  
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Fuqoha As-Syāfi’īyah dan Al-Hafid dalam Mazhab. 

Senada dengan pendapat para ulama  di atas,  Ibn  Khalikan  

mengomentari  Al-Mawardi sebagai seorang senior yang ada didalam 

Mazhab As-Syāfi’ī serta menjadi tokoh rujukan. Taj As-Subki berkata 

”saya wajib untuk menempatkan tokoh seperti Al-Mawardi pada derajat 

yang luhur sebagai seorang pemikir karena beliau mempunyai keluasan 

ilmu dan metode berpikir serta Ahli dalam berbagai disiplin keilmuan”. 

Ibnu Qadhi Syuhbah berkata ”Al-Mawardi adalah salah satu imam yang 

mempuyai kedudukan tinggi”. 

Mazhab fiqh Al-Mawardi, merupakan seorang ulama yang ulung 

dan seorang ahli fiqh bermazhab Syāfi’ī. Tidak hanya itu, ia juga dianggap 

sebagai ulama pembela mazhab, mempunyai intelektualitas tinggi bahkan 

menjadi salah satu tokoh dalam mazhab Syāfi’ī itu sendiri. Kredibilitas 

seorang Al-Mawardi dalam hifzh (hafalan hadis), fiqh, telah diakui oleh 

banyak  ulama,  seperti  Abu  Ishaq al-Syirazi, al-Khathib al-Baghdadi, 

serta  al-Subki,  dan  lain-lain.
68

 Abû  Ishaq  al-Syirazi mengatakan: 

بھحافظا للمذن كا  
“Ia adalah seorang pembela mazhabnya”. 

 

Tentang kedudukan Al-Mawardi dalam mazhab fiqh, menurut 

pendapata al-Khathib al-Baghdadi mengatakan bahwa gurunya tersebut 

merupakan seorang ahli fiqh mazhab Syāfi’ī yang terkemuka, sebagaimana 

tercantum dalam kitab Tārikh Baghdâd berikut : 
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 من هجوو ءاھلفقا جعل،ونییلشافعا یھلإ ةیالو ءلقضاا انببلد ةریكث
 نكا

“Ia merupakan salah seorang ahli fiqh mazhab Syafi’i yang 

terkemuka, dan ia menjadikan mazhabnya itu sebagai pedoman dalam 

urusan kehakiman di berbagai daerah”
 69

 

 

Tentang   keahlian    Al-Mawardi    dalam    bidang   al-Hadits,   

al-Baghdadi mengatakan   bahwa   (hadisnya  dituliskan atau diakui  

periwayatnya,  karena  iaadalah seorang tsiqah). Singkatnya, Al-Mawardi 

merupakan seorang ulama yang mempunyai reputasi tinggi dan keilmuan 

yang luas dalam segala bidang. 

Pada  kitab  Thabaqat   al-syāfi’īyyah   al-Kubra,   al-Subki   

mengatakan: “Al-Mawardi merupakan seorang imam yang mulia, 

mempunyai kedudukan yang tinggi dan kemampuan intelektual yang 

terbentang luas dalam mazhabnya, serta menguasai segala bidang ilmu".  

Sejarawan  Ibnu  Al-Atsir  berkata: “Al-Imam  Al-Mawardi adalah seorang 

Al-Imam.  Abu   Fadhl   ibnu   Khairun   Al-Hafidz  berkata:  Al-Imam  

Al-Mawardi adalah orang hebat. Ia mendapatkan kedudukan tinggi dimata 

sulthan. Ia adalah salah seorang imam, dan mempunyai karya tulis 

bermutu dalam berbagai disiplin Ilmu."
70

 

B. Konsep Al-Mawardi tentang Syūra 

1. Pengertian Syūra 

Syūra  berasal  dari  kata  Syāwara  yang artinya mengambil madu,  
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menunjukkn jalan yang benar, menasehati, member tahu, member isyarat 

atau juga dapat berarti mengajukan atau mneyatakan sesuatu.
71

 

Pada hakikatnya syūra merupakan ajaran dasar yang universal, 

oleh karena itu maka rinciannya diserahkan oleh Tuhan kepada nalar 

(Ijtihad) manusia itu sendiri disesuaikan dengan ruang dan waktu. Sifatna 

juga fleksibel sehingga perkembangannya akan selalu mengikuti 

pertumbuhan dan perkembangan pemikiran manusia itu sendiri dalam 

batasan ruang dan waktu.    

Konsep syūra dalam kepemimpinan Islam merupakan sebuah hal 

yang unik sebab merupakan sebuah mekanisme kesepakatan yang 

menyeluruh. Konsultasi dan mendengarkan opini orang lain merupakan 

sebuah hal yang harus diutamakan dalam sebuah forum. Sistem 

musyawarah ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw ketika beliau 

memimpin umat Muslim di Madinah. 
72

 

Adapun manfaat dari syūra sendiri ialah: 

a. Mampu melahitkan keputusan terbaik, bukan didasarkan kepada 

pengaruh suara mayoritas atau minoritas.
73

 

b. Terpenuhinya hak dan spirasi yang berasal dari berbagai pihak.  

c. Memberikan batasan terhadap sikap dikator penguasa, dalam Islam 

syūra merupakan perwujudan pemerintahan konseptusional dalam 

Islam.
74
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d. Membentuk komitmen bersama, hasil syūra yang kemudian disepakati 

bersama akan membentuk tanggung jawab kepada umat secara kolektif 

dan merupkan sebuah pembelajaran dalam pendidikan politik untuk 

bersikap ilmiah, kritis namun tetap berpegang pada komitmen.
75

 

     Adapun prinsip-prinsip dalam syūra antara lain sebagai berikut: 

a. Syūra tidak diterapkan pada semua permasalahan yang sudah jelas 

diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebab kedua hal tersebut merupakan 

sumber utama dalam hukum perdata atai pidana syariah.
76

  

b. Syūra merupakan sebuah proses dan prosedur dalam pengambilan 

sebuah keputusan, sehingga hasil keputusan syūra tidak boleh 

bertentangan dengan perintah-perintah yang sudah jelas diatur dalam 

Islam yakni yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis.  

c. Dalam kepemimpinan Islam, keputusan amir atau pemimpin pada saat 

situasi atau kondisi tententu termasuk dalam pengambilan keputusan 

yang diutamakan, dank arena itu maka seluruh umat haruslah taat 

terhadap keputusan tersebut, meskipun tanpa melalui proses syūra.
 77

 

d. Keberadaan majelis syūra merupakan upaya untuk menjaga kualitas 

keputusan syūra. Sebab dalam konsep Islam, pemimpin harus 

menyelenggarakan syūra dengan majelis syūra sebagai bahan 

pertimbangan dalam membahsa berbagai macam permaslaahan yang 

belum dpat terselesaikan. Seperti ketika terdapat pembahasan yang 
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belum terdapat petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka 

pemimpin harus menetapkan fatwa/kebijakan berdasarkan atas 

pertimbangan majelis Syūra yang sifatnya mengikat.
78

  

Berdasarkan kepada penjabaran di atas, telah jelas bahwa konsep 

syūra menurut Al-Mawardi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

kehidupan masyarakat Muslim. Syūra menjadi sebuah solusi dan sarana 

dalam menyelesaiakan berbagai masalah yang muncul yang mana 

penyelesaiannya  

2. Konsep Syūra Menurut Al-Qur'an 

Terdapat setidkanya 4 ayat yang berakar pada kata Syāwara yang 

muncul dalma berbagai surat di dalam Al-Qur'an, keemmpat surat tersebut 

muncul dan turun dengan kronologis sebagai berikut: 

a. Surat As-Syura ayat 36-38 

ءَٖٓفَمَتَُٰعَٓٓفَما ٓ ِنََٓشۡ وتِيُتمٓم 
ُ
ةِٓأ َيوَٰ ۡنَيا ٓٓٱۡۡلَ ٓٓٱّلَلَِٓوَمآِعنَدٓٓٱدلُّ ۡبََقَٰ

َ
َخۡۡيَٞٓوأ

ُو َٓلَِّلِٓ ََ ِ ِمِۡمَٓتَتَو َٓب َٰ
َوىََلَ ٓو ئَِرٓٓٱََّلَِنينَٓو٣٦ََٓٓنيَنَٓءََمُنوَ ثۡمََِٓيَۡتنُِبوَ َٓكَبَٰٓ ٓٱۡۡلِ

َِٰحَشٓوَٓ ُهۡمَٓتۡغفِٓٓٱلَۡفَو ٓو وٓٓٱََّلَِنينَٓو٣٧َُٓٓرو َِٓإَوَذََٓمآَغِضُبوَ ِ ِِمۡمٓٓٱۡسَتَجابُوَ لَِر
ٓو قَاُموَ

َ
ةََٓوأ ٓبَۡيَنُمۡمٓوَٓٓٱلَصلَوَٰ ۡمُرُهۡمُٓشوَبىَٰ

َ
 ٣٨َمآَبزَقَۡنَُٰمۡمَٓنيُنفُِقو َٓمَِٓوأ

 

Artinya: "Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah 

kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah 

lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, 

dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan 

(bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 

perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka 

memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang 
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urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang 

Kami berikan kepada mereka." (QS. As-Syura [42]: 36-

38).
79

 

 

b. Surat Maryam Ayat 27-30 

تَۡتٓ
َ
ََٰمۡرَيُمٓٓٓۥ قَۡوَمَمآََتِۡملُهُٓٓۦبِهِٓٓفَأ َي ٓو آ ٓ لََقۡدِٓجۡئِتَٓشۡيٓقَالُوَ  ٢٧ٓآفَرِي  

ٓ بُوِك
َ
ٓأ ََٓكَ  َٓما َٓهَُٰروَ  ۡخَت

ُ
أ َٓيَٰٓ

َ
آَسوۡءٖٓٓٱۡمَرأ ٓبَغِي   ِك مُّ

ُ
ٓأ ََٓكنَۡت ٢٨َٓوَما

ِِٓفٓ َٓمنََٓكَ  وَٓكۡيَفٓنَُكل ُِم َشاَبۡتٓإََِلۡهِِۖٓقَالُوَ
َ
قَاَل٢٩ٓٓي  اَصبِٓٓٱلَۡمۡمدِٓفَأ

َٓعۡبُدٓ ٓٓٱّلَلِٓإِّن ِ َِِٰنَ آٱۡلِكَتََٰبَٓءَتَى  ٣٠وََجَعلَِِنٓنَبِي  

Artinya: "Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan 

menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, 

sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat 

mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali 

bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah 

seorang pezina", maka Maryam menunjuk kepada anaknya. 

Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan 

anak kecil yang masih di dalam ayunan?". Berkata Isa: 

"Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al 

Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, (QS 

Maryam [19]: 27-30).
80

 

 

c. Surat Al-Baqarah ayat 233 

َٰلَِدَُٰتٓوَٓ َٓنيُتَِمٓٓٱلَۡو  
َ
ٓأ َبََد

َ
ٓأ ٓلَِمۡن ِۖ ََٓكِملَۡۡيِ َٓحۡولَۡۡيِ ۡوَلََٰدُهَن

َ
ٓأ َنيُۡرِضۡعَن

ٓٓٱلَرَضاَعَة ٓ ِٓٓۥَلُٓٓٱلَۡمۡولُودَِٓوىََلَ ٓب َٓوكِۡسَوُتُمَن ََلٓٓٱلَۡمۡعُروِفٓ بِزُۡقُمَن
ٓ بَِودَلَِها ُٓۢ ةُ َٓوَٰدِلَ ٓتَُضٓاَب ََٓل ٓوُۡسَعَما  ٓإََِل َٓنۡفٌس َٓلََُٓٓلٓوَٓتَُكَلُف ٓۥَمۡولُودٞ

ِٓ ٓبَِودَلِه ٓٓۦ  ِۡنُمَمآٓٱلَۡوَبِثَِٓوىََلَ َٓعنٓتََرَٖضٓم  َبََدَٓفَِصاَلا
َ
فَإِۡ ٓأ َٰلَِكَۗٓ ِمۡثُلَٓذ

ۡوَلََٰدُكۡمٓ
َ
ٓأ و ٓتَۡسََتِۡضُعو َ  

َ
ٓأ ۡم َبدتُّ

َ
ٓأ ِإَوۡ  َٓۗ َٓعلَۡيِمَما ُٓجَناَح ٓفَََل َوتََشاُوبٖ
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َٓسَلۡمُتمٓمَٓ ٓإَِذَ َٓعلَۡيُكۡم ُٓجَناَح ِٓٓا ٓفَََل وٓوَٓٓٱلَۡمۡعُروِفٓ َءَتَۡيُتمٓب ٓٱّلَلَٓٓٱَتُقوَ
وٓوَٓ َ ٓٓٱۡعلَُمو َ

َ
 ٢٣٣بَِمآَتۡعَملُوَ ٓبَِصۡيٞٓٓٓٱّلَلَٓأ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan." (QS Al-Baqarah [2]: 233).
81

 

 

d. QS Al-Imran ayat 159 

ٓٓفَبَِما َِن ٓم  ٓٓٱّلَلِٓبَۡۡحَةٖ َٓغلِيَظ ا َٓفظًّ ُٓكنَت َٓولَۡو ٓلَُمۡم  ٓٱلَۡقلۡبِِِٓلَت
وَٓلٓ وَ َٓحوۡٓٓنَفضُّ ٓفَِٓمۡن ٓوَٓٓٱۡعُفٓلَِك  ِِٓفٓٓٱۡسَتۡغفِرَۡٓعۡنُمۡم ٓوََشاوِبُۡهۡم لَُمۡم

ۡمرِِۖ
َ
ٓٓٱۡۡل ٓىََلَ ٓٓٱّلَلَٓإَِ ٓٓٱّلَلِ ٓفَإَِذََٓعَزۡمَتَٓفَتَوََّكۡ ُُِٓيِبُّ ِ  َ  ١٥٩ۡيَٓٱلُۡمَتَو

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 maafkanlah 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." (QS Al-Imran [3]: 159).
82

 

 

Berdasarkan empat ayat di atas, tidak digambarakan secara jelas 

terait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan musyawarah, keempat ayat 

ini hanya menggambarkan terkait dengan prinsip-prinsip umum terkait 
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dengan ajaran musyawarah. Petunjuk Al-Qur’an yang rinci lebih banyak 

tertuju pada persoalan-persoalan yang tak terjangkau nalar serta tak 

mengalami perkembangan dan perubahan.
83

  

Pada hakikatnya syūra merupakan ajaran dasar yang universal, 

oleh karena itu maka rinciannya diserahkan oleh Tuhan kepada nalar 

(Ijtihad) manusia itu sendiri disesuaikan dengan ruang dan waktu. Sifatna 

juga fleksibel sehingga perkembangannya akan selalu mengikuti 

pertumbuhan dan perkembangan pemikiran manusia itu sendiri dalam 

batasan ruang dan waktu. 

3. Konsep Syūra Menurut Al-Mawardi 

Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir Islam yang sangat 

memperhatikan  terkait   dengan   konsep  bernegara.  Dalam  konsepsi  

Al-Mawardi tentang agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber 

legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha 

mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik sebagaimana 

disyariatkan menurut agama. Ia menegaskan bahwa kepemimoinan negara 

kilafah atau imamah merupakan instrumen untuk menerusakn misi 

kenabian dengan memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam 

pengelolaan negara Al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan 

institusional (kelembagaan) dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan 

dan memantapkan struktur negara    
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Nabi Muhammad Saw merupakan seorang pemimpin yang 

mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. 

Meskipun pada dasarnya Rasulullah Saw memiliki otoritas penuh dan 

pastinya para sahabat juga akan senantiasa mengikuti  apa yang menjadi 

keputusannya, Meskipun demikian prinsip musyarawah tetap dipegang 

secara teguh, sebab hal tersebut merupakan ajaran yang  tertuang  dalam  

Al-Qur'an.  

Sejarah mencatat bahwa dalam aspek pergantian kekuasaan, 

sebelum Rasulullah Saw wafat, beliau tidak menunjuk siapa yang akan 

menggantikan posisinya sebagai kepala Negara. Namun, Rasulullah 

meninggalkan wasiat agar kaum Muslimin senantiasa berpegang teguh 

kepada apa yang diamanatkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mana 

dalam kedua sumber utama yang menjadi pedoman umat Islam tersebut 

tradisi Syūra atau musyawarah mendapatkan sebuah keutamaan 

tersendiri.
84

  

Berdasarkan pada petunjuk tersebut, maka sistem pergantian 

khilafah didasarkan atas prinsip musyawarah dan kesepakatan umat, dan 

bukan atas dasar pertimbangan atau penunjukkan yang didasarkan kepada 

garis keturunan keluarga. Dalam musyawarah tidak terdapat hal yang 

baku, terkait bgaimana musyawarah itu diselenggarakan, hal tersebutlah 

yang menjadi penyebab mengapa dalam empat al-Khulafā al-Rasyidūn 
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yang ditentukan melalui musywarah ditempuh dalam pola yang berbeda-

beda.
85

  

Pasca wafatnya Rasulullah Saw kaum Muslimin merasakan 

kekosongan kepemimpinan, sedangkan dihadapan mereka terbentang 

berbagai permaslahan dan tanggung jawab yang timbul akibat dari 

terjadinya kekosongn kepemimpinan tersebut. Karenanya maka untuk 

menentukan keberlanjutan kepemimpinan muncullah gaagsan pertama 

dalam sejaran Islam yakni pertemuan Saqifah.  

Pertemuan Saqifah ini dihadiri oleh Abubakar r.a. Umar r.a. seta 

beberapa sahabat yang berasal dari kaum Muhajirin, namun tokoh besar 

lainnya seperti Ali dan Ustman r.a. tidak ikut hadir. Pertemuan ini 

merupakan sejarah tonggak baru bagi umat Islam karena didalmna 

membicarakan mengenai nasib umat Islam kedepannya.
86

  

Hasil dari pertemuan tersebut adalah berdirinya institusi 

kekhalifahan yang merupakan landasan dalam kepemimpinan pasca 

wafatnya Rasulullah Saw. Khalifah merupakan model pemerintahan Islam 

yang berlaku pada saat itu. Pada petermuan tersebut terjadi perdebatan 

terkait siapa yang paling pantan untuk ditunjuk sebagai pemimping 

pengganti Rasulluah, setidaknya terdapat 3 teori yang muncul
87

.  

a. Teori pertama, kaum Anshor mengaklai bahwa merekalah yang paling 

berhak untuk memgang jabatan. 

                                                           
85

Ibid, h.3.  
86

Fazlur Rahman, Prinsip-prinsip Syura dan Peranan Ulama Dalam Islam, (ed), 

Muhammad Muntaz, Bandung: Mizan 1994) , h. 3.   
87

Zul Asyri L.A. Ibid, h. 3-4.   



54 
 
 

b. Teori kedua, merupakan bantahan atas teori pertama dan pernayatan 

bahwa kaum Muhajirin yang paling berhak atas jabatan kekhalifahan, 

dlam retorika ini kemudian memunculkan pemikiran bahwa terdapat 

keutamaan bagi kaum Quraisy untuk nmenjadi pemimpin, berdasarkan 

hal tersbut maka menjadi landasan teori  pemilikan jabatan khalifah 

atas kaum Quraisy.  

c. Teori ketiga, teori yang dikemukakan Habbab bin Mundzir bin Jamuh, 

kemunkinan adany pemecahan kepemimpinan atau beberapa kepala 

Negara sekaligus,  

Berdasarkan pada hal ini kemudian lahirlah sebuah sistem 

pemilihan kepala Negara yang dilakukan dnegan sisitem baiat, atau 

dengan pemilihan, serta secara faktual menolak atau tidak menerima 

sistem pemilihan melalui metode pewarisan. 

Pertemuan Saqifah merupakan pertemuan bersejarah yang 

memiliki dampek besar bagi perkembangan sejarah umat Muslim. 

Munculnya kekhalifahan serta prinsi yang urgensi dalam pemilihana 

pemimpin (khalifah) yang hanya dapat terlaksana melalui prosedur 

pemilihan dari umat atau wakil umat yang merepresentasikan kedaulatan 

umat.
88

  

Sejarah tidak mencatat adanya seorang yang mengklaim bahwa 

Nabi telah menunjuk seorang atau sebuah kelompok keluarga untuk 

mengemban jabata kekhalifahan. Klaim-klaim ini muncul setelah 
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pertemuan Saqifh dimana golingan Syi'ah yang secara fanatik loyal kepada 

Ali r.a. serta keturunannya. Sebagaimana yang sudah disepakati secara 

final oleh kelompok muktaxilah, murjiah, dn khawarij bahwa jalan menuju 

keimaman atau kekhalifahan secara konstitusional hanya dapat dicapai 

melalui prosedur pemilihan umum oleh umat, dan dicerminkan melalui 

prosedur pembaiatan. Berdasarakan hal tersebut maka umat merupakan 

dasar legitimasi dalam kekuasaan atau pemerintahan.
 89

  

Kelompoh ahlu sunnah yang notabene ialah mayoritas umat Islam 

berpendapat bahwa kekhalifahan al-Khulafā al-Rasyidūn adalah sah dan 

legitimate menurut prinsip-prinsip syariah. Berangkat dari premis ini 

makan muncul pandangan bahwa kekhalifahan al-Khulafā al-Rasyidūn 

dpat menjadi contoh atau prototipe sebagai sumber kaidah yang 

fundamentalis, inspiratif, teladan, serta menjadi landasan dalam 

pemerintahan Islam. sahabat-sahabat Rsulullah ialah orang-orang yang 

memahami hakikat ini daripada ajaran Islam, mereka merupakan panutan 

utama dalam agama semenjak Rasulullah wafat. Kesepakatan yang mereka 

lakuka merupakan sumber dan peringkat pertama dalam hukum ijma' 

ulama, konsep ijma' merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati 

berdasarkan teks Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' yang paling solid dan benar 

ialah ijma' para sahabat yangs elalu menyerti Rasulullah.
90

  

Pettemuan Saqifah menghasilkan terpilihnya Abu Bakr ash-Shidiq 

sebgai khalifah dalam Islam. berbagai riwayat juga sepakat dengan 
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pemilihan tersebut dan dikuatkan dengan pembaiatan didepan Masjid pada 

keesokan harinya. Prioritas untuk memilih Abu Bakr sebagai khalifah 

dibandingkan dengan sahabat yang lain adalah Karen beliau memiliki 

kredibilitas serta keutamaan dan reoutasi sejarah yang mulai diantaranya 

adalah:
91

 

Abu Bakr adalah orang pertama dewasa yang masuk Islam, beliau 

juga telah banyak mengislamkan kalangan sahabat, Abu Bakr ialah orang 

yang menemani Rasulullah berhijrah,  sebagaimana  disebutkan  dalam  

Al-Qu'ran Surat At-Taubah ayat 40 berikut ini: 

ٓٓإََِلٓ هُ ٓنََُصَ َٓفَقۡد وهُ ٓٓٱّلَلُٓتَنُُصُ ۡخرََجُه
َ
ٓأ ٓٓٱََّلَِنينَٓإِۡذ ٓثَاِّنَ و إِۡذٓٓٱثۡنَۡۡيَِٓكَفُروَ

ٓهُٓ ِِٓف َغابَِٓما
ٓلَِصَِٰحبِهِٓٓٱلۡ َٓتُقوُل ٓٓۦإِۡذ ٓإَِ  ََٓتَۡزۡ  ٓٓٱّلَلَََٓل نَزَل

َ
فَأ  ٓ ٓٱّلَلَُٓمَعَنا

َنيََدهُٓٓۥَسِكينََتهُٓ
َ
َٓوأ ٓتَرَٓٓۥَعلَۡيهِ َٓلۡم ٓٓۡوَهاِِبُُنوٖد ََٓكَِمَة ٓوٓٱََّلَِنينَٓوََجَعَل َكَفُروَ

ۡفَلَٰ ٓ َِمُةٓٓٱلسُّ ََ ٓٓٱّلَلَِٓو َِِۗٓهَ  ٤٠َعزِيٌزَٓحِكيمٌٓٓٱّلَلُٓوَٓٓٱلُۡعلَۡيا
Artinya: "Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka 

sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-

orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) 

sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya 

berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: 

"Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta 

kita". Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada 

(Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu 

tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir 

itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah [9]: 40). 

 

Ketika Khalifah Abu Bakr merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dan 

saat itu futuhat Islamiyah (perang pembebasan islam) telah me;us hingga 

keluar wilyah Jazirah Arab dengan berperang melawan dua front yang 
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berbeda yakni kaum Persia dan Romawi, Abu Bakr khawatir akan 

pecahnya persatuan umat, denganmemandnag pada kemslahatan 

umatMuslim maka ia menunujuk secara langsung penggantinya diantara 

kalanagan para sahabat. Sehingga dengan demkian perpecahan yang 

sempat terjadi pada saat Saqifah pasca wafatnya Rasulullah Saw tidak 

kembali terjadi. Maka, beliau memilih Khalifah Umar bin Khatab yang 

dinilai merupakan pemimpin yang mampu mengatasi situasi tersebut, 

seban Umar bin Khatab merupakan sahabat nabi yang dikenal paling kuat 

dan berani, dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan para sahabat 

yang memiliki kualifikasi permusyawaratan (Ahlul hal wal Aqdi).
92

 

Ketika sakaratul maut setelah ditikam Abu Lu'lu'ah orang Majusi, 

Umar menunjuk enam sahabat besar yakni Abdurrahman bin Auf, Sa'ad 

bin Abi Waqqash, Ustman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, az Zubair Ibnu 

Awwam dan Thalha bin Ubaidillah. Untu melakukan musyawarah dan 

memilih salaha satu diantaranya sebagai khalifah. Setelah bertanya pada 

khalayak ramai, kemudian urusan penyelidiakn dan permusywaratan 

diserahkan kepada Abdurahman bin Auf. Setelah melalui 

permusyawaratan selama 30 haro berturut-turut, sebgian besar rakyat 

memilih Ustman bin Affan, maka kemudian diakan pertemua umum di 

masjid Madinah dna kemudian Ustman diangkat menjadi khalifah dan 

dibaiat oleh seluruh yang hadir secara aklamasi.
93
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Terkait dengan kekhalifahan Ali r.a. menurut Al-Mawardi 

sesungguhnya pembaiatan terhadapnya berlangsung dengan penuh 

gonjang-ganjing. Perlu digarisbahwahi beliau merupakan satu-satunya 

sahabat Rasullullah Saw yang masih hidup pada saat itu. Syadinna Ali 

tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Muslim, 

sebab pada saat pembaiatannya ia didukung oleh kelompok pemberontak 

yang menentang khalifah sebelumya yakni Utsman, mereka juga 

bertanggung jawab atas kematian Ustman.
94

 

4. Konsep Syūra dalam Memilih Pemimpin Menurut Al-Mawardi 

Islam tidak secara pasti menentukan sistem yang baku yang harus 

dipegang dalam pemilihan kepala Negara. Sistem yang diterapkan pada 

saat Abu bakr terpilih sebagai khalifah berbeda dengan saat khalifah Umar 

dan seterusnya. Apalagi pada masa Bani Umayah dan Bani Abbasiyah, 

pada sistem pemilihan kepala Negara dalam Islam selalu mengalami 

perkembangan dan perubahan sesuai dengan sosiohistoris yang terjadi 

pada saat itu.
95

  

Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak merinci bagaimana seharusnya 

sistem pemerintahan berlaku, karenanya sistem pemilihan kepala Negara 

menggunakan metode ijtihad tetap berpegang teduh kepada prinsip-prinsip 

dasar nilai Islam. kebebasan dalam memilih kepala Negara mengarah 
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kepada pemilihan yang bebas dan musyawarah, sebagaimana mekanisme 

pemilihan pada masa khalifah Abu Bakr.
96

  

Kepala Negara seharusnya dipilih karena posisi dan prestasi dalam 

Islam, bukan dikarenakan faktor kekayaan atau keturunan. Masih menurut 

Haykal seorang kepala Negara hendaknya tidak mencalonkan untuk 

dipilih, palagi hingga melakukan kampanye supaya ia terpilih.
97

 Seluruh 

umat Islam pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi pemimpin dan 

dipilih, sebab masing-masing memiliki kedudukan yang sama. Dimana 

kemudian kepala Negara bertanggung jawab kepada Allah, kepada dirinya, 

serta kepada rakyat yang membaiatnya.  

Sesungguhnya imam (khalifah) diproyeksikan untuk mengambil 

alih peran kenabian dalam menjaga agama. Pemberian jabatan imamah 

(kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas 

pada ummat adalah wajib, berdasarkan pada ijma' (konsensus ulama).
98

 

Apakah kewajiban pengangkatan imam (khalifah) itu berdasarkan 

akal atau syariat?, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.  

Sekelompok orang berpendapat, terkait dengan pengangkatan 

imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, karena watak orang-

orang yang berakal cenderung tunduk kepada imam (khalifah) yang 

melindungi mereka dari berbagai bentuk ketidakaadilan, memutuskan 

konfik dan permusuhan yang terjaid diantara mereka. Tanpa kehadiran 
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sorenagn imam (khalifah) manusia akan beradas dalam kondisi chaos, dan 

menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.
99

 Arwah 

Al-Audi, seorang penyair jahiliyah berkata: 

Manusia itu dalam keadan kacau jika tidak ada orang-orang mulia 

diantara mereka dan mereka tidak mulia jika ornag-orang bodohnya 

berkuasa.
100

 

 

Kelompok lain berpendapat, bahwa pengangkatan imam (khalifah) 

hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal, sebab 

imam bertugas mengurusi urusan agama, dan bisa jadi akal tidak 

mengkategorikan imamah (kepemimpinan) sebagai ibadah kemudian tidak 

mewajibkan imamah tersebut. Akan hanya menghendaki hendaknya setiap 

orang dari orang-orang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk 

ketidakadilan dna pemutusan hubungan. Serta bertindak dengan adil dalam 

pelayanan dan komunikasi, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri 

dan bukan dengan akal orang lain. Namun syariat menghendaki bahwa 

segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dlam 

agama.
101

 Sebagaimana dalam firman Allah SWT  surat  An-Nisa ayat 50 

berikut ini: 

َما تُّ
َ
أ ٓٓٱََّلَِنينََٓٓيَٰٓ و ِطيُعوَ

َ
ٓأ و ٓٓٱّلَلََٓءََمُنو َ و ِطيُعوَ

َ
ٓٓٱلرَُسوَلَٓوأ ِِل وو

ُ
ۡمرَِٓوأ

َ
ٓفَإِ ٓٓٱۡۡل ِمنُكۡم 

ءٖٓفَُردُّوهُٓإََِلٓ ِٓٓٱلرَُسولِٓوَٓٓٱّلَلِٓتََنَٰزَۡعُتۡمِِٓفََٓشۡ ٓٱٓأۡلِخرِ ٓٓٱَۡلَۡومِٓوَٓٓٱّلَلِٓإِ ُٓكنُتۡمٓتُۡؤِمُنوَ ٓب
ۡحسَٓ

َ
َٰلَِكَٓخۡۡيَٞٓوأ ٓٓٓنَُٓذ وِيَلا

ۡ
٥٩ٓتَأ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

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

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia  
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kepada  Allah  (Al- Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."
102

 

 

Isi kandungan pada ayat di atas, adalah Allah SWT mewajibkan 

kita menaanti ulil amri diantara kita dan yang dimaksud dengan ulil amri 

disini adalah para imam (khalifah) yang memerintah kita.  

Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu 

Hurairah Radiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang 

artinya sebagai beriku ini: 

"Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, 

kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan 

membawa kebaikan, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang 

jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan 

taatlah apa saja yang sesuai dengan kebenaran, jika mereka berbuat baik 

maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, 

maka kalian mendapat pahala dan kalian mendapat dosa."  

 

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang 

wajib menurut syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) 

adalah fadhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah 

(kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, 

maka imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak 

ada yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua 

pihak:
103

 

a. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat. 

b. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari 

mereka sebagai imam (khalifah). 
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Selain dua pihak di atas, tidak mempunyai dosa atas keterlambatan 

pegangkatan imam (khalifah). Jika kedua belah pihak di atas mendapatkan 

keistimewaan untuk mengangkat imam (khalifah), maka masing-masing 

dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal.
104

Kriteria atau 

syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh dewan pemilih diantaranya 

adalah tiga hal: 

a. Adil dengan segala syarat-syaratnya. 

b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak 

menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria yang legal.  

c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih 

siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah) dan paling efektif 

serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.
105

  

Orang yang bertempat tinggal di daerah imam (khalifah) tidak 

memiliki kelebihan atas orang lain yang berada di daerah-daerah. Namun, 

orang yang berada di daerah imam (khalifah) secara otomatis bertugas 

mengangkat imam (khalifah) menurut adat atau tradisi dan bukan menurut 

syariah, sebab merekalah yang terlebih dahulu mengetahui kematian imam 

(khalifah), dan biasanya orang yang berhak menduduki jabatan khalifah 

adalah orang yang berada di daerah tersebut.
106

  

Adapun dewan imam (khalifah) haruslah memiliki kriteria (syarat-

syarat) legal, terdapat tujuh syarat diantaranya
107

: 
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a. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal. 

b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dna 

hukum-hukum. 

c. Sehat indrawi (telinga, mata dan mulut), yang dengannya ia mampu 

menangani langsung maslah yang telah diketahuinya.  

d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan 

sempurna dan cepat. 

e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola 

semua kepentingan. 

f. Berani, dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah 

Negara, dan melawan musuh. 

g. Nasab yakitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan 

ijma' para ulama. Kita tidak perlu mengubris Dhirar yang berpendapat 

nyeleneh yang membolehkan jabatan imam (khalifah) dipegang oleh 

orang-orang non Quraisy. Karena Abu Bakar Radiyallahu Anhu 

meminta orang-orang Anshar yang telah membaiat Sa'ad bin Ubadah 

untuk mundur dari jabatan khalifah (imamah) pada peristiwa Safiqah 

karena berargumen dengan sabda Nabi SAW: 

"Pemimpin-Pemimpin itu berasal dari Quraisy". 

Kemudian orang-orang Anshar mengurungkan keinginannya 

terhadap jabatan khalifah dan mundur daripadanya. Mereka berkata "Para 

gubernur dati kami dan dari kalian! Mereka tunduk kepada riwayat Abu 

Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka menerima dengan lapang 
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dada ucapan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu. "Para pemimpin bersal dari 

kami, sedang menteri-menteri bersal dari kalian".
108

 

  Rasulullah SAW bersabda: 

 "Dahulukan orang-orang Quraisy, dan jangan kalian 

mendahuluinya."   

Terhadap nash yang kuat ini, kita tidak menerima syubhat dan 

pendapat orang yang menentangnya. Jabatan imamah (kepemimpinan) 

dianggap sah dengan dua cara pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-

hal (parlemen), kedua  penunjukan  oleh  imam  (khalifah) sebelumnya. 

Perbeda pendapat dikalangan para ulama terjadi terkait jumlah 

keanggotaan ahlu al-aqdi wa al-hal sehingga penganggakatan khalifah 

oleh mereka dianggap sah.  

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pemilihan imam (khalifah) 

tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota ahlu al-aqdi wa al-hal 

dari setiap daerah, agar khalifah yang merek angkat diterima seluruh 

lapisan dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinan). 

Pendapat ini berhujjan dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar 

Radiyallahu Anhu menjadi khalifah. Ia dipilih oleh orang-orang yang hadir 

dalam pembaiatannya, dan ridak menunggu kedatangan anggota yang 

belum hadir.
109

  

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang 

memilih imam (khalifah) yaitu ahlu al-aqdi wa al-hal beranggotakan lima 

orang. Kemudian mereka sepakat mengangkat imam (khalifah), atau slah 
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seoramg dari mereka sendiri diangkat menjadi imam (khalifah) dengan 

restu keempat anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua 

alasan yakni:
110

 

a. Bahwa pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar Radiyallahu Anhu 

dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian 

diikuti orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin 

Khaththab, Abu Ubaidah  bin  Al-Jarrah, Usaid bin Huddair, Bisyr bin 

Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah Radiyallahu Anhu. 

b. Bahwa Umar bin Khaththab Radiyallahu Anhu membentuk lembaga 

syura dengan beranggotakan enam orang kemudian keenam orang 

tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi imam 

(khalifah) dengan persetujuan kelima anggota syura tersebut. Inilah 

pendapat sebagian besar fuqaha   dan para teolog di Basrah.  

Para ulama di Kufah berpendapat bahwa ahlu al-aqdi wa al-hal 

dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk 

sebagai imam (khalifah), dengan persetujuan dua anggota lain. Jadi salah 

seorang dari  mereka menjadi imam (khalifah), dan dua orang lainna 

menjadi saksi sebagaimana saksi penikahan dianggap sah dengan dihadiri 

satu orang wali dan dua orang saksi.
111

  

Kelompok lain berpendapat bahwa, ahlu al-aqdi wa al-hal sah 

dengan satu orang. Karena Abbas bin Abdul Muthalib Radiyallahu Anhu 

berkata kepada Ali bin Abu Thalib Radiyallahu Anhuma "Bentangkanlah 
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tanganmu, aku mmbaiatmu agar orang-orang berkata bahwa paman 

Rasullullah SAW telah membaiat keponakannya kemudian tidak ada dua 

orang yang berbeda pendapat tentang dirimu." Selain itu, sesungguhnya 

permsalahan ini adalah permasalahan hukum dan hukum itu sah dengan 

satu orang.  

Jika anggota ahlu al-aqdi wa al-hal mengadakan sidang untuk  

memilih  imam  (khalifah), maka mereka  terlebih  dahulu  harus  

mempelajari  data  pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria 

imamah (kepemimpinan), kemudian selanjutnya mereka memilih siapa 

diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling 

lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat dan mereka tidak menolak 

membaitnya. Jika diantara hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad 

dan ia layak dipilih, maka ahlu al-aqdi wa al-hal menawarkan jabatan 

imam kepadanya. Jika ia bersedia menjadi imam mereka segera 

mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi 

imam yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaitnya dna taat 

kepadana. Namun, jika ia menolak dijadikan imam (khalifah), dan tidak 

member jawaban, ia tidak bolek dipaksa untuk menerima jabatan imam 

(khalifah), sebab imamah (kepemimpinan) adalah akad atas dasar 

kerelaan, dan tidak boleh ada unsure paksaan didalamnya. Untuk 

selanjutnya jabatan imam (khalifah) diberikan kepada orang yang layak 

menerimanya.
112
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Jika terdapat dua orang yang memenuhi kriteria, maka yang dipilih 

ialah orang yang lebih tua, kendati usia bukanlah menjadi salah satu 

kriteria, namun tetap akan sama juga jika yang dipilih adalah calon yang 

usianya paling muda diantara keduanya. Jika calon yang pertama lebih 

pandai daan calon yang kedua lebih berani, maka yang dipilih ialh siapa 

yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika zman tersebut yang 

dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari 

banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon 

yang pemberanilebi diutamakan. Jika yang dibituhkan zaman tersebut 

adalah ilmu, Karen kehiduon statis melanda banyak orang dan muncul 

tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.
 113

   

Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang diantara keduanya, 

maka sebagian fuqaha beroendapat "Aib sekali jika keduanya dilarang 

mendapatkan jabatan imamah (kepemimpinan) kemudian jabatan imamah 

(kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga." Namun jumhur ulama 

berpendapat bahwa, memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) 

bukan merupakan sesuatu yang tercela atau terlarang. Mengincar jabatan 

Imamah (kepemimpinan) bukanlah sesuatu yang makruh, karena anggota 

dewan syura tidka mendapatkan titik temu didalamnya. Mereka tidak 

melarang orang meginginkannya. Para fuqaha berbeda pendapat tentang 
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teknis penyelesaian perebutan diantara keduanya yang mempunyai 

kemampuan berimbang:
 114 

Sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian diantara 

keduanya, kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut, dialah yang 

dipilih menjadi imam (Khalifah). Ulama lain berpendapat bahwa dewan 

pemilih memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. 

Jika dewan pemilih telah menjatuhnya pilihannya kepada orng terbaik 

diantara jama'ah kaum Muslimin dam membaitnya dengan imam 

(khalifah), kemudian setelah pembaiatan tersebut ternyata ada orang yang 

lebih baik daripada imam (kahlifah) baru tersebut, maka baiat mereka tetap 

harus diberikankepada imam (khalifah) tersebut, dan mereka tidak boleh 

memberiknya kepada orang kedua tersebut.
 115

   

Jika dewan pemilih membaiat (mengangkat) non-nominator 

padahal nominator masih ada, permasalahn ini harus dipikirkan dengan 

seksama. Jika pembaiatan terselenggara karena adanya udzur misalnya 

sang nominator tidak berada di tempat, sakit, atau non-nominator lebih 

ditatati manusia dan lebih dekat ke hati manusia, maka penyelenggaraan 

bait terhadap non-nominatir tersebut dan kepemimpinanya sah. Namun 

jika non-nominator di baiat tanpa danya udzur, maka penyelenggaraan bait 

dan keabsahan kepemimpinannya dipermasalahkan.
116

  

Sekelompok ulama termasuk didalamnya Al-Jahidz, berpendapat 

bahwa penyelenggaraan bait terhadapnya tidak sah, karena jika pilihan 
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telah jatuh kepada orang terbaik, maka pilihan tersebut tidak boleh 

diberikan kepada orang lain yang tidak lebih baik, seperti halnya dalam 

ijtihad hukum syar'i. 

Sebagian besar fuqaha dsan teolog memperbolehkan 

kepemimpinanya dan membernarkan pembaiatannya. Keberadaan orang 

terbaik tidak menjadi penghalang bagi kepemimpinan orang tidak terbaik, 

selama ia mempunyai kriteria-kriteria kepemimpinan.
117

  

Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam lembaga peradilan dimana 

dibenarkan penunjukkan orang yang tidak terbaik diantara otang-orang 

terbaik, karena kelebihan yang dimiliki orang terbaik hanya menambah 

bobot pemilihan dirinya, dan bukan termasuk kriteria-kriteria kelayakan 

menjadi pemimpin secara otomatis.  

Jika pada suatu zaman ternyata mempunyai kriteria-kriteria 

imamah (kepemimpinan) hanya ada satu orang dan tidak ada orang lain 

yang memilikinya, maka otomtis jabatan imamah (kepemimpinan) 

diberikan kepada dirinya dan tidak diperbolehkan diberikan kepada orang 

lain selain dirinya. 
118

 

Para ulama berbeda pendapatt tentang keabsahan kepemimpinan 

seorang imam tanpa prosedur akad dan pemilihan.  Sebagian fuqaha Irak 

berpendapat, bahwa kepemimpinannya sah dan ummat harus taat 

kepadanya, meskipun ia tidak dipilih dewan pemilih, karena tujuan dari 
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pemilihan adalah untu mengetahui kelebihan calon pemimpin, dan orang 

tersebut sudah bisa diketahui dnegan sifat kepemimpinannya tersebut.  

Mayoritas fuqaha dan para teolog berpendapat, bahwa 

kepemimpinana tidak sah, kecuali dengan ridha dan proses pemilihan, 

namun dewan pemilih wajib memberika kursi kursi kepemimpinan 

kepadanya, jika mereka mencapai kata sepakat, mereka menunjukknya 

sebagai imam (khalifah), karena kepemimpinannya adalah akad yang tidak 

terselenggara kecuali dengna pihak yang melakukan akad. Begitu juga 

pada lembaga peradilan, jika tidak yang layak menjabatnya kecualai satu 

orang saja, ia tidak otomatis menjadi hakim hingga ia ditunjuk secara 

resmi. 
119

 

Ada di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini 

berkata, bahwa satu-satunya orang yang memiliki kriteria-kriteria hakim 

tidak otomatis menjadi hakim, kendati satu-satunya orang yang memnuhi 

kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan) bisa otomatis menjadi imam 

(khalifah). Kelompok ini membedakan antara lembaga peradilan dengan 

lembaga immah (kepemimpinan). Kata mereka, lembaga peradilan adalah 

deputi khusu yang dibenarkan dicabut darinya kendati ia memilki kriteria-

kriterianya. Sedangkan imamah (kepemimpinan) ia termasuk hak-hak 

umum yang mencakup hak Allah Ta'ala dengan hak-hak manusia dna tidak 

dibenarkan dicabut dari orang lain yang memiliki kriteria-kriteria imamah 

(kepemimpinan). Jadi pengangkatan orang yang berhak diangkat menjadi 
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imam (khalifah) karenan kelebihan yang dimilikinya itu tidak 

membutuhkan akad yang menguatkan dirinya.
120

  

Jika imamah (kepemimpinan) diberikan kepada dua orang di dua 

tempat, maka imamah (kepemimpinan) keduanya tidak sah, karena ummat 

tidak dibenarkan memiliki dua imam pada waktu yang sm kendati ada 

ormg sesat yang membolehkannya.  

Para fuqaha berbeda pendapat tentang siapa yang lebih berhak 

mrnjadi imam diantara keduanya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa 

yang berhak diangkat menajadi imam adalah orang yang bertempat tinggal 

ditempat meninggalnya imam sebelumnya, karena dewan pemilih lebih 

berhak mengangkatnya sebagai imam, kemudian ummat ditempat lain 

wajib mewakilkan pengangkatan imamah-nya kepada mereka, dan 

menyerahkan kursi imamah kepada orang yang diangkat dewan pemilih, 

agar perbedaan pendapat dan keinginan tidak meluas dan menajam.
121

 

Kolompok lain berpendapat, bahwa setiap orang dari keduanya 

wajib melepaskan imamah  dari dirinya dna menyerahkan kepada orang 

berhak demi keselamaatn bersama dan merendam gejolak. Sesudah itu, 

dewan pemilih menunjuk salah seorang darei keudanya atau orang ketiga 

sebagai imam.
122

 

Ulama lain berpendapat harus diadakan undian terhadap keduanya 

untuk menghentikan perebutan dan meredam permusuhan. Siapa yang 

namanya keluar dalma undian, dialah yang berhak menjadi imam.  
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Pendapat yang benar yang dianut oleh para fuwaha', nahw akusi 

imamah diberikan kepada siapa diantara dua orang tersebut yang paling 

dahulu pegangkatannya, dan akadnya. Permasalahan ini sama seperti kasus 

dua wali menikahkan seorang wanita dengan dua pria, pernikahan yang 

benar ialah pernikahan yang paling dahulu akadnya. Jik telah diketahu 

dengan jelas siapa yang telah lebih dahulu diangkat sebagai imam, maka 

kursi iamamah menjadi miliknya, kemudian orang kedua  harus 

menyerahkan segala urusan kepadanya dan berbaiat kepadanya.
123

  

Jika imamah diberikan kepada dua orang pada saat yang sama 

tanpa diketahui siapa yang lebih dahulu dingkat, maka kedua 

pengangkatan tersebut tidak sah. Untuk tahap selanjutnya, harus diadakan 

pengangkatan kepada salah seorang dri keduanya atu orang ketiga diluar 

keduanya. Jika setelah diadakan pembaiatan terhadap salah seorang 

diantara keduanya, muncul ketidak jelasan siapa sesungguhnya orng yang 

lebih dahulu dibaiat (diangkat) diantara keduanya, maka persoalan 

keduanya harus dipikirkan dengan seksama. Jika kedua orang tersebut 

tetap memperebutkan jabatan imamah, dan salah seorang dari keduanya 

mengklaim dirinya lebih dahuku dibaiat, maka klaimnya tidak perlu 

didengar dan ia tidak disuruh bersumpah atas klaimnya, karena tidak 

hanya dia yang mempunyai hak dalam imamah ini dan imamah ini adalah 
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hak kaumMuslimin secara umum.
124

 Jadi tidak ada artinya sumpah yang ia 

berikan.  

Begitu juga jika perseteruan diantara keduanya dapat diakhiri dan 

salah seorrang diantara keduanya menyerahkan imamah kepada orang 

satunya, maka imamah orang tersebut tidak sah terkecuali dengan adanay 

bukti yang menguatkan bahwa ia lebih dahulu diangkat sebagiai imam. 

Seandainya salah seorang dari keduanya dari keduanya member pengkuan 

bahwa orang satunya lebih dahulu diangkan menjadi imam,  maka orang 

yang member pengakuan tersebut harus keluar dari perebutan imamah, dan 

orang satunya tidak secara otomatis berhak atas imamah, karena ia 

member pengakuan terhadap hak kaum Muslimin. Jika ada saksi member 

kesaksian bahwa Si Fulan lebih dahulu diangkat sebagai imam dan ia 

didukung saksi lain, maka kesaksiannya diterima jika ia mampu 

mengungkapkan ketidakjelasan hal ini, dan kesaksiannya tidak diterima 

jika ia tidak mampu mengungkapkan ketidakjelasan hal ini, karena adanya 

kebohongan dalam perkataan.
125

 

Jika  ketidakjelasan  masih  terus  berlangsung  setelah  diadakan 

pemeriksaan, dan tidak ada bukti yang menjelaskan siapa yang lebih 

dahulu diangakat sebagai imam, maka tidak dilakukan undian terhadao 

keduanya dengan alasan: 

a. Karena imamah termasuk akad dan dalam akad tidak ada sistem 

undian. 
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b. Krena tidak boleh ada dualisme immah, dan undian tidak dibenarkan 

dilakuakn terhadap urusan dimana dualisme tidak dibenarkan 

didalamnya, seperti kisalanya pernikahan. Undian hanya bisa 

diterapkan dalam urusan yang dibenarkan dualisme di dalamya seperti 

dalam urusan harta benda.
 126

 

Jadi selama ketidakjelasan ini berlangsung, mka imamah kedaunya 

tidak sah. Untuk selanjutnya dewan pemilih berhak mengangkat salah 

seorang dari keduanya. Jika mereka ingin menunjuk orang ketiga di luar 

keduanya, ada berpendapat bahwa itu dibenarkan, karena kedua orang 

tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai imam.  

Ada lagi yang berpendapat, bahwa penunjukan tersebut todak 

dibenarkan, karena baiat (pengangkatan) yang telah dilakuakn terhadap 

keduanya mengahsruskan imamah tidak diserahkan kepada orang ketiga 

selain keduanya, dan juga karena ketidakjelasan itu tidak menghalangi 

ditetapkannya imamah kepada salah seorang dari keduanya.  

Adapun keabsahan imamah karena amanat (penunjukan) imam 

sebelumnya, ijma' membolehkannya, dan para ulama sepakat 

membenrkannya berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum 

Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya: 

a. Abu Bakar Radiyallahu Anhu menunjuk Umam bin Khathab 

Radiyallahu Anhu sebagai imam penggantinya, kemudian kaum 
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Muslimin menerima imamah Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu 

berdasarkan penunjukkan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu.  

b. Umar bin Khaththab Radiyallahu Anhu mengamanatkan imamah 

sepeninggalnya kepada lembaga syura. Anggota syura yang notabene 

adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat imamah ini 

karena keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetejuinya. Ali bin 

Abi Thalib Radhiyallahu Anhu berkata kepada Abbas bin Abdhul 

Muthalib Radhiyallahu Anhu yang mengancamnya atas 

keterlibatannya dalam lembaga syura "Ini adalah salah satu dari sekian 

banyak persoalan islam yang agung dan aku tidak ingin keluar 

daripadanya."
 127

 

Sejak saat itulah, amanat imamah menjadi ijma' dalam pemilihan 

imam. Jika seorang imam ingin menunjuk seseorang menjadi imam 

sesudahnya, ia harus memeras otan siapa yang paling berhak terhadap 

kursi imamah dan yang paling lengkap kriterianya. Jika ijtihadnya telah 

jatuh kepada seseorang, ia harus ememikirkannya dengn serius. Jika orang 

yang rencananya ia tunjuk sebgai imam bukan anak kandungnya atau ayah 

kandungnya, ia sendirian dibenarkan melakukan pembaiatan terhadapnya, 

dan menyerahkan amanat imamah kepadanya, meski tanpa beekonsultasi 

dengan salah seorang dari dewan pemilih.
128

  

Namun, para ulama berbeda pendapat apakah restu dewan pemilih 

itu menjadi syarat keabsahan pembaiatan oleh imam tersebut atau tidak?, 
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Sebagian ulama Basrah berpendapat, bahw arestu dewan pemilih terhadp 

pembaiatan oleh imam merupakan syarat agar pembaiatan imam tetap 

menjadi milik ummat, karena pembaiatan imamah adalah hak yang terkait 

dengan mereka. Jadi pembaitan oleh imam tidak sah kecuali dnegan restu 

anggota dewan pemilih.  

Pendapat yang benar, bahwa pembaiatan tetap sah dn restu dewan 

pemilih terhadapnya tidak diperlukan, karena pembaiatan Umar bin 

Khaththab Radhiyallahu Anhu tidak ditentukan oleh restu generasi 

sahabat, dan juga karnea seorang imam lebih berhak terhjadap pembaiatan, 

pilihannya di dalamnya harus dilaksanakan, dan ucapannya harus 

diterima.
129

  

Jika putra mahkota adalah anak atau ayah dari imam yang 

bersangkutan, ulama berbeda pendapat mengenai sah atau tidakya ia 

sendirian melakukan pembaiatan terhadapnya. Terdapat tiga pendapat 

terkait masalah ini:
130

 

a. Ia tidak boleh sendirian melakukan penbaiatan terhadap anaknya atau 

ayahnya hingga ia berkonsultasi dengan dewan pemilih. Jika dewan 

pemilih melihat imam tersebut layak melakukan pembaiatan maka 

pembaiatannya sah, karena itu adalah rekomendasi setingkat dengan 

kesaksian dewan pemilih terhadapnya. Pengankatan oleh imam bagi 

ummat adalah setingkat dengan hukum. Oleh karena itu seseorang 

tidak boleh menjadi saksi bagi ayahnya atau anaknya, serta memvonis 
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kepada salah seorang dari keduanya berdasarkan dugaan karena 

kepemihakan yang ada pada dirinya.  

b. Ia dibenarkan sendirian melakukan pembaiatan terhadap anaknya atau 

ayahnya, karena ia adalah imam ummah dan perintahnya berlaku atas 

mereka. Dalam hal ini hukum jabatan lebih dominan daripada hukum 

nasab, dan dugaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertanyaka 

kejujurannya, serta dijadikan sebagai jalan untuk menentangnya. Jadi 

penunjukkan imam terhadap anaknya atau ayahnya dalh sama seperti 

penunjukan olehnya terhadap orang lain selain anaknya atau ayahnya. 

Namun apakah restu dewan pemilih setelah keabsahannya itu menjadi 

syarat atau tidak? Ada dua pendapat dalam maslah ini seperti telah 

disebutkan sebelumnya.    

c. Ia dibenarkan sendirian melakukan pembaiatan terhadap ayahnya dan 

tidak dibenarkan terhadap anakanya, karena watak manusia biasanya 

lebih berpihak kepada anaknya daripada kepada ayahnya. Oleh karena 

itu, pada umunya apa saja yang telah ia usahakan, biasanya ia 

peruntukan untuk anaknya dan bukan untuk ayahnya.  

Adapun pemberian amanat imamah kepada saudaranya, atau sanak 

kerabatnya atau pejabatnya, ini seperti pemberian amanat imamah kepada 

orang-orang yang bukan keluarganya, dan ia dibenarkan sendirian 

melakukan pembaiatn kepadanya.  
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C. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan 

penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan 

diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam 

penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan 

penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian 

yang penulis teliti berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan 

pembahasan diantaranya dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang sudah 

pernah dilakukan sekaligus juga perbedaan dengan penelitian yang saat ini 

dilakukan oleh penulis dimna hal tersebut peneliti sajikan pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel. 1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti / Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Rashda Diana (2017) / 

"Al-Mawardi dan Konsep 

Kenegaraan dalam 

Islam"
131

 

Al-Mawardi merupakan pemikir 

politik Islam zaman pertengahan yang 

berpendapat bahwa kepala negara 

dapat diganti apabila tidak mampu 

lagi menjalankan tugasnya. Melalui 

artikel ini, penulis menilai teori dari 

Al-Mawardi tersebut sangat tepat 

untuk dijadikan antitesis dari 

kegagalan teori demokrasi.  

Dalam penelitian ini 

penulis hanya akan 

berfokus kepada 

profil dan pemikiran 

al-Mawardi dalam 

bidang politik yang 

berkaitan dengan 

Syūra.  

2 Muhammad Amin (2016) / 

"Pemikiran Politik  

Al-Mawardi"
132

 

Sebagai seorang pemikir yang 

bertalenta, Al-Mawardi berhasil 

mengusung ide-ide spektakulernya 

dan menyusunnya menjadi beberapa 

kitab. Salah satu ide besar yang 

dikemas ialah kaitannya dengan 

sistem kenegaraan yang mengacu 

Dalam penelitian ini 

penulis hanya akan 

berfokus kepada 

konsep Al-Mawardi 

dalam bidang politik 

yang berkaitan 

dengan Syūra dalam 

                                                           
131

Rashda Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, 

(http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah, Jurnal TSAQAFAH Vol 13 No I, Mei 

2017),h.157-176. 
132

Muhammad Amin, Pemikiran Politik Al-Mawardi (Jurnal Politik Profetik 

Volume 04, No. 2 Tahun 201), h.118-136. 

http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah
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pada sirkulasi politis yang pernah 

terjadi pada zaman khulafaurrasyidin, 

lalu mengemasnya menjadi 

beberapa ide-ide turunan dan 

berujung pada sistem kontrak sosial. 

memilih pemimpin. 
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BAB III 

KONSEP DEMOKRASI DALAM UUD 1945 

 

A. Pengertian Demokrasi 

Definisi demokrasi secara epistemologis demokrasi terdiri dari dua 

kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni demos dan cratos. Demos berarti 

rakyat atau penduduk sebuah daerah sedangkan cratos atau cratein berarti 

kekuasaan atau kedaulatan, sehingga secara bahasa demokrasi berarti keadaan 

Negara dimana sistem pemerintahan dan kedaulannya berada di tangan rakyat, 

kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat memiliki 

kuasa penuh, serta pemeritahan rakyat dan oleh rakyat. 
1
 

Secara istilah definisi demokrasi telah diutakan oleh banyak ahli 

diantaranya adalah:
2
 

1. Joseph A. Schemer 

Demokrasi merupakan sebuah perencanaan suatu perencanaan 

institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu 

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif 

atas suara rakyat. 

2. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl 

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah 

dimintai tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah 

                                                           
1
Prof Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), h. 1.   
2
Ubaidillah dan Abdurrazak, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Azasi 

Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidyatullah, 2006), h. 131.    
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publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui 

kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. 

3. Sidney Hook 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan yang 

dibuat  pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung 

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari 

rakyat dewasa. 

4. Henry B. Mayo 

Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu 

sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar 

mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam 

pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan 

politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 

5. Affan Ghaffar 

Memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara 

normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). 

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara 

mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam 

masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan 

Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. 

Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara 

yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut 
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organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh 

rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat. 

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa 

hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta 

pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan 

rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung 

pengertian tiga hal, yaitu:
3
 

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) 

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah 

yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada 

pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). 

Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan 

dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan 

adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan 

programprogramnya. 

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) 

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan 

menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. 

Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (sosial control) dapat dilakukan 

secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung ( melalui DPR). 

3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) 

Mengandung  pengertian  bahwa  kekuasaan  yang   diberikan  oleh  

                                                           
3
Eman Hermwan, Demokrasi untuk Pemula (Yogyakarta: KLJK, 2000), h. 28-29.  
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rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. 

Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya 

kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers 

maupun secara langsung. 

B. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia  

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang 

surutnya. Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat 

yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan 

ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. 

Pada pokoknya  masalah ini berkisar pada menyusun suatu system politik 

dimana kepemimpinanya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan 

ekonomi serta Nation Building, dengan partisipasi rakyat seraya 

menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, 

partai atau militer.
4
 

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saaat ini 

dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi 

modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi 

mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar 

UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa yakni:
5
 

1. Masa Republik Indonesia I, menonjolkan peran parlemen serta partai-

partai yang pada masa itu dinamai  demokrasi  parlementer . 

                                                           
4
Soepomo Djojowadono, Demokrasi dalam Pembangunan di Indonesia (Yogyakarta: 

FISIP UGM, 2001), h. 87.   
5
Ismail sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila (Jakarta: Aksara Baru, 1987), Cet. VI, h. 

9-10.  



84 
 

2. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam 

banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang 

secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi 

rakyat, 

3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang 

merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, 

masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang 

kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era 

reformasi, yang di awali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan 

menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem 

presidensiil. 

Soehino meninjau dari segi perkembangan sistem demokrasi yang 

dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, maka dikemukakan 

masa masa dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut:
6
 

1. 18 Agustus 1945-14 november 1945 menganut sistem demokrasi 

konstitusional. 

2. 14 November 1945-5 juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal, 

3. 5 Juli 1959 - 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin  

4. 21 Maret 1968-sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan orde 

baru 1998 menganut sistem demokrasi pancasila).  

Demikian halnya yang lain yang dinyatakan oleh Sri Soemantri bahwa 

seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi 

                                                           
6
Soehino, Asal Mula Negara, Hakekat Negara Bentuk-Bentuk Negara dan Pemerintah 

(Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 6-7.   
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RIS, dan UUDS 1950) menganut demokrasi pancasila, karena ketiga 

konstitusi tersebut menjadikan pancasila sebagai dasar negara, sehingga secara 

materiil berarti demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi pancasila, lebih 

lanjut Sri Soemantri mengatakan:
 7

  

"Kita telah mengetahui, bahwa demokrasi pancasila mempunyai 2 

macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun material, sebagai 

realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti formal. UUD 

1945 menganut apa yang dikatakan indirect demokrasi dengan, yaitu 

suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak 

dilaksanakan oleh rakyat secara langsung itu tidak dilaksanakan oleh 

rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga lembaga 

perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR, dan demokrasi dalam 

pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa." 

 

Pernyataan senada disampaikan oleh Padmo Wahyono bahwa 

demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan 

demikian mendasar hal ikwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga 

rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan mekanisme 

demokrasi ini dalam sejarah ketatanegaraan harus didasarkan kepada dasar 

Negara sehingga timbul sebutan Demokrasi Pancasila. Dalam hal ini Padmo 

Wahyono menyatakan, bahwa Demokrasi Pancasila ialah kegiatan bernegara 

di Indonesia, dan pemilu dengan segala bentuk ragamnya salah satu 

manifestasi dari Demokrasi Pancasila”.
8
  

Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa 

langkah yang dilaksanakan, yaitu:
9
  

1. Banyaknya partai politik peserta pemilu, 

                                                           
7
Sri Soemantri Matosoewigjyo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara (Jakarta: Alumni, 

2016), h. 12.   
8
Achmad Ali Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum di Indonesia (Jakarta: Indo Hill 

Co, 2010), h. 12.   
9
Soehino, Ibid, h. 8.   
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2. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, 

3. Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, 

dan DPD. 

4. Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil, 

5. Pemilihan kepala daerah secara langsung, 

6. Kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. 

Demokrasi yang berlaku di Indonesai telah melalui proses yang 

panjang dan perubahan dari waktu ke waktu, namun pada prinsipnya nilai-

nilai demokrasi yang dianut berdasarkan pada Undang-Undang 1945 ialah 

demokrasi Pancasila yang lahir dari kekhasan asli bangsa Indonesia. 

Demokrasi dinilai sebagai sistem pemerintahan yang paling relavan dianut 

oleh bangsa Indonesia karena spaling sesuai dn sejlan dengan prinsip 

kebangsaan yang dianut.  

Berdsarkan hal tersebut maka penulis menilai bahwa pada prinsipnya 

demokrasi berdasarkan Undang-Undang telah diimplementasikan sepenuhnya 

dalm kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Pemilu sebagai 

sebuah sarana untuk memilih pemimpin sebagaimana yang diamanatka 

Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan ciri khas dari sebuah Negara 

yang menganut sistem demokrasi juga telah dilaksanakan. Namun, terkait 

dengan masih belum sempurna dan pelaksanaan yang menuai berbagai kritik, 

tentunya hal ini merupakan sebuah pembeljaran bagi masyarakat agar lebih 

dewasa dalam berdemokrasi.  
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C. Prinsip-Prinsip Demokrasi Secara Universal 

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme 

pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip 

tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara 

dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip 

tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan 

pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu Kencana Syafi'i, 

prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain:
10

 

1. Adanya pembagian kekuasaan 

2. Pemilihan umum yang bebas 

3. Manajemen yang Terbuka 

4. Kebebasan Individu 

5. Peradilan yang Bebas 

6. Pengakuan Hak Minoritas 

7. Pemerintahan yang Berdasarkan Hukum. 

8. Supremasi hukum 

9. Kebebasan Pers 

10. Kebebasan memilih partai politik. 

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas 

kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat 

diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolak ukur untuk 

                                                           
10

Inu Kencana Syafi'I, Etika Pemerintahan (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), h. 35.   
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mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tolak 

ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu: 

1. Masalah Pembentukan Negara 

Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, 

watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum 

dipercaya sebagai salah satu instrument penting yang dapat mendukung 

proses pembentukan pemerintahan yang baik. 

2. Dasar Kekuasaan Negara 

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta 

pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat. 

3. Susunan Kekuasaan Negara 

Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. 

4. Masalah Kontrol Rakyat 

Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.
11

 

D. Ciri-Ciri Pemerintah Demokrasi Menurut UUD 1945  

 

Demokrasi berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 mulai 

diberlakukan pada masa reformasi yang dimana kepemimpinan bangsa 

Indonesia diserahkan dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie pada 

tanggal 21 Mei 1998. Pada masa ini demokrasi berdasarkan pada Pancasila 

dan UUD 1945 benar-benar dijalankan terbukti dengan adanya: 

                                                           
11

Bachtiat Efendi, Demokrasi dan Agama, Eksistensi Agama dalam Politik di Indonesia 

(Jakarta: Pramadina, 2005), h. 26.  
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1. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi. 

2. Ketetapan  MPR  RI  Nomor  VII/MPR/1998  tentang  pencabutan Tap  

MPR tentang Referendum. 

3. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Penyelenggaran 

Negara yang bebas dari KKN. 

4. Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 

2002 yang sedikit bnyak telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia  

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa demokrasi menurut UUD 

1945 yang dianut oleh bangsa Indonesia dicirikan oleh beberapa hal 

diantaranya harus mencakup tiga hal yakni, kedaulatan yang berada di tangan 

rakyat, berdasarkan pada gotong royong dan kekeluargaan serta sistem 

pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencakup mufakat.
12

 

Pada pelaksanaannya ketiga ciri tersebut diimplementasikan kedalam 

beberapa langkah diantaraya adalah: 

1. Keikutsertaan banyaknya parta politik dalm penyelenggaraan pemilu. 

2. Dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. 

3. Dilaksanakannya pemilu untuk memilih calon anggota legislatif (DPR, 

DPRD daan DPD) secara langsung. 

4. Pelaksanaan pemilu berdasarkan asa LUBERJURDIL. 

5. Dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. 

6. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan spirasi secara terbuka  

 

                                                           
12

Dwi Sulisworo, Wahyuningsih dan Arif Baeqani, "Demokrasi", Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan Vol 1 No 2 Tahun 2017, h. 11-26.    
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BAB IV 

TELAAH TERHADAP KONSEP SYŪRA MENURUT AL-MAWARDI DAN 

RELEVANSINYA DENGAN KONSEP DEMOKRASI  

MENURUT UUD 1945 

 

A. Pandangan Al-Mawardi mengenai Konsep Syūra dalam menentukan 

Pemimpin atau Kepala Negara 

 

Al-Mawardi merupakan tokoh pemikir dalam sistem ketatanegaraan 

Islam yang sangat terkenal dan berpengaruh pada masa pemerintahan 

Abbāsiyyah. Berdasarkan kajian yang penyusun lakukan terhadap kitab  Imam  

Al-Mawardi  Al-Ahkām As-Sulthāniyyah beliau mendasarkan pada teori 

kontrak sosial, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan 

dapat hidup sendiri, begitupula dalam mencapai tujuannya mereka 

membutuhkan bantuan dari orang lain. Selanjutnya adanya perbedaan dalam 

memenuhi aspek kebutuhan dan tujuan inilah yang kemudian mendorong 

manusia untuk saling bekerjasama. Didasarkan atas hal inilah kemudian 

manusia sepakat untuk dapat membentuk sebuah negara.  

Penjelasan terkait dengna teori kontak sosial juga menekankan atas 

hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya. Hubungan timbal 

balik ini didasarkan kepada hak dan kewajiban yang mengikat diantara 

keduanya. Seorang kepala negara atau pemimpin memiliki tanggung jawab 

pada rakyatnya dengan memberi perlindungan serta melakukan penggelolaan 

hak-hak rakyat dengan sebaik-baiknya.sebaliknya rakyat wajib tunduk dan taat 

terhadap pemimpin atau kepala negara.  

Merujuk pada kata pemimpin sendiri dalam Islam diistilahkan sebagai 

ulil amri tau pejabat yakni orang yang memperoleh amanat untuk mengurusi 

90 
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urusan orang lain dan merupakan pelayan ummat (khadimul umat) 

berdasarkan pengertian ini maka seorang pemimpin haruslah menempatkan 

dirinya pada posisi sebagai seorang pelayan masyarakat.  

Pemimpin dalam Islam dikenal dalam beberapa bentuk seperti, 

khalifah, imāmah, imārah, wilāyah, sultan, mulk dan ri'asah. Setiap istilah 

tersebut memiliki arti definisi pemimpin secara umum. Meskipun demikian, 

Al-Mawardi cenderung menggunakan istilah Imāmah dalam konteks 

pemimpin pemerintahan dan kenegaraan. Al-Mawardi menilai bahwa Imāmah 

memiliki fungsi dalam mengganti peran kenabian dalam memelihara agama 

serta mengatur tatanan dunia. Posisi Imāmah sendiri memiliki implikasi moral 

terhadap pencapaian kesejahteraan hidup bersama yang didasarkan pada 

prinsip persamaan dan juga keadilan.  

Pimpinan atau Imāmah yang dimaksud oleh Al-Mawardi adalah juga 

sebagai khalifah, sultan raja atau kepala negara, dengan demikian maka 

Imāmah diangkat dari kelompok manusia sebagai pengganti Nabi dalam 

mengamankan agama, dan juga dimandatkan politik. Artinya bahwa seorang 

pimpinan atau Imāmah selain sebagai pemimpin agama ia juga menjadi 

pemimpin politik.   

Dasar-dasar  pokok  Imāmah  Al-Mawardi  merujuk  pada  Al-Qur'an  

dan  As-Sunnah an-Nabawīyah  yakni melalui majelis syūra dan baiat 

(persetujuan pengangkatan umat). Realisasinya telah dilaksanakan pada saat 

pengangkatan Khalifah Abu Bakar yang didasarkan atas dasar pemufakatan 

(syūra) yang dilakukan oleh para pemukan Anshar dan Muhajirin pada 



92 
 

pertemuan Saqifah. Pengangkatan ini kemudian mendapatkan persetujuan dan 

baiat dari umat. Tradisi ini kemudian berlanjut dalam pemilihan khalifah-

khalifah selanjutnya.  

Penyusun menilai bahwa prinsip syūra atau musyawarah merupakan 

sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh Rasullah SAW dalam menyelesaikan 

persoalan dan permasalahan yang terkait dengan ummat. Prinsip syūra ini 

merupakan dasar kedua dalam sistem kenegaraan Islam setelah prinsip 

keadilan. Dengan demikian maka pemikiran Al-Mawardi terkait dengan 

prinsip syūra dalam memilih  pemimpin Islam sepeninggalnya Nabi 

Muhammad SAW sudah sejalan dengan apa yang menjadi nilai-nilai dasar 

dalam sistem ketatanegaraan Islam.  

Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Imāmah menurut Al-

Mawardi mengacu kepada dua pola yakni pemilihan yang dilakukan oleh ahl 

al-hall  wa  al-aqd dan penunjukkan atau wasiat dari Imam sebelumnya. 

Dalam hal ini, menurut Al-Mawardi diperlukan dua hal sebagai berikut: 

1. Ahl al-Ikhtiar (para pemilih), dalam hal ini para pemilih hanya berasal dari 

wakil-wakil rakyat yang dipilih dan memenuhi syarat-syarat tertentu, serta 

memiliki kemampuan untuk mengetahui syarat-syarat khalifah dan juga 

memiliki sikap bijaksana dalam menentukan siapa yang berhak untuk 

menjadi khalifah dari calon-calon yang ada. Wakil-wakil rakyat inilah 

yang disebut sebagai ahl al-hall wa al-aqd.  

2. Ahl al- Imāmah (yang berhak dipilih), Al-Mawardi memberikan syarat-

syarat terkait dengan kriteria seorang pemimpin yang layak untuk dipilih 
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sebagai pemimpin, adapun syarat-syarat tersebut terdiri dari tujuh hal 

yakni: Pertama, memilki sifat yang adail dalma arti luas, Kedua, memiliki 

ilmu dan dapat melakukan Ijtihad pada saat menghadapi persoalan-

persoalan hukum. Ketiga, memiliki mata, pendengaran dan lisan yang 

sehat agar dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. Keempat, 

sehat badannya dengan demikian maka tidak akan terhalang saat 

melakukan berbagai aktivitas. Kelima, memiliki pemikiran yang pandai 

terkait dengan bagaimana mengendalikan urusan ummat dalam mencapai 

kemaslahatan ummat. Keenam, memilki sikap yang berani dan tegas 

terutama terkait dengan membela urusan rakyat, wilayah negara serta 

musuh, dan ketujuh, merupakan keturunan Quraisy.        

Melalui dewan ahl al-hall wa al-aqd inilah prinsip syūra dilaksanakan, 

dalam menentukan dan memilih khalifah atau pimpinan  ahl al-hall wa al-aqd 

melakukan musyawarah terkait dengn siapa yang pantas untuk memimpin dan 

memiliki kriteria yang paling tepat untuk dipilih. Penyusun menilai bahwa 

dewan ahl al-hall wa al-aqd merupakan sebuah lembaga yang memiliki 

tanggung jawab besar dalam menentukan pemimpin melalui sebuah 

musyawarah atau syūra sehingga sangat tepat jika kemudian Al-Mawardi 

menetpkan persayarat yang ketat  baik bagi dewan ahl al-hall wa al-aqd 

selaku Ahl al-Ikhtiar dan  calon pemimpin selaku Ahl al-Imāmah (yang berhak 

dipilih). Melalui pesyaratan yang  cukup ketat dalam hal pengangkatan 

pemimpin tersebut, merupakan upaya untuk menghindari konsekuensi adanya 
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pemakzulan atau pemecatan seorang pemimpin jika menyimpang dari 

kriterianya.          

Syūra sebagai jalan memilih pemimpin dalan sistem pemerintahan 

Islam meskipun tidak tercantum secara jelas, namun prinsip syūra ini 

merupakan kebiasaan dan juga perilaku yang selalu dikedepankan oleh 

Rasullullah Saw. Prinsip  syūra  melalui  dewan  ahl  al-hall  wa  al-aqd  yang 

dikonsepkan oleh Al-Mawardi dinilai penyusun merupakan hal yang sangat 

tepat, sebab dewan dewan ahl al-hall wa al-aqd merupakan perwakilan dari 

ummat sehingga apa yang menjadi pilihan para dewan ahl al-hall wa al-aqd 

merupakan pilihan ummat juga. Oleh karena itu maka melalui prinsip syūra 

ini diharapkan dapat dihasilkan pimpinan yang terbaik bagi ummat, hal ini 

dapat dilihat dari kesuksesan kepemimpinan yang dimiliki oleh para Khulafā 

al-Rasyidūn yang merupakan para khalifah yang dipilih berdasarkan atas dasar 

prinsip syūra.       

Penyusun menilai bahwa pemilihan pemimpin melalalui prinsip syūra 

yang dikonsepkan oleh Al-Mawardi merupakan konsep yang paling ideal bagi 

sistem pemerintahan Islam pada masa itu, indikatornya adalah dengan 

menghasilkn pemimpin dari kalangan Khulafā al-Rasyidūn yang berhasil 

membawa agama Islam dan umat Islam tetap kokoh dan eksistensinya ada 

hingga saat ini. Prinsip syūra sebagai jalan dalam memilih pemimpin 

merupakan implementasi dari perintah Allah yang tertuang secara langsung 

dalam beberapa ayat di Al-Qur'an untuk selalu bermusyawarah dalam 

memecahkan berbagai persoalan yang membawa dampak besar bagi ummat 
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dan kepentingan orang banyak termasuk salah satunya adalah terkait dengan 

pengangkatan pemimpin, sebab penyusun menilai bahwa keberadaan 

pemimpin yang baik dan layak akan dapat berdampak kepada kepentingan dan 

kemaslahatan ummat kedepannya. Melalui konsep syūra dalam memilih 

pemimpin yang dikonsepkan oleh Al-Mawardi ini lahirlah beberapa pemimpin 

hebat seperti Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan 

dan Ali bin Abu Thalib yang merupakan pemimpin penerus yang membawa 

kejayaan dalam pemerintahan Islam.  

B. Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945 dalam Menentukan Pemimpin 

atau Kepala Negara 

 

Sejarah dan perkembangan lahirnya demokrasi bagi bangsa Indonesia 

sangatlah panjang. Dipilihnya sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan 

Indonesia didasarkan atas konsep demokrasi merupakan konsep yang paling 

cocok dan relavan untuk diterapkan khususnya bagi bangsa Indonesia yang 

terdiri dari berbagai suku, ras, bangsa dan agama. Konsep demokrasi juga 

merupakan konsep pemerintahan yang dianggap paling ideal dan selaras 

dengan dasar Negara serta tujuan-tujuan dan pencapaian yang ingin dicapai 

oleh bangsa Indonesia kedepannya.  

Dasar penggunaan sistem demokrasi dalam pemerintahan tertuang 

jelas dalam UUD 1945 yakni Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: 

"Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan   menurut   

Undang-Undang Dasar" 

 

Kedaulatan yang berada di tangan rakyat inilah yang kemudian 

diimpelemtasikn atu dicerminkan dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan 
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umum dalam waktu-waktu tertentu. Pelaksanaan pemilu secara jelas juga telah 

diatur dalam UUD 1945 Bab VIIB Pasal 22Eyakni mengenai pemilihan 

umum. Setiap warga Negara diberikan kebebasan untuk memilih wakil-wakil 

hingga pemimpin yang mereka kehendaki, sebab hal ini merupakan hak dasar 

yang harus dipenuhi dalam sebuah Negara demokrasi.    

Tingkatan kepemimpinan yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat 

bertingkat mulai dari tingkatan kepala desa, camat, bupati dan walikota, 

gubernur hingga kemudian presiden. Pada skripsi ini, penyusun hanya kaan 

mengupas mengenai pemilihan kepemimpinan pada tingkatan kepala Negara 

atau presiden. Terkait dengan pemilu yang dilaksanakan untuk memilih 

presiden atau kepala Negara secara langsung baru dilaksanakan setelah 

runtuhnya rezim orde baru tepatnya pada tahun 2004, rakyat Indonesia 

diberikan kebebasan secara langsung untuk dapat memilih presiden dan 

wakilnya secara langsung. 

Sejak era kemerdekaan hingga runtuhnya orde baru, pemimpin atau 

kepala Negara di pilih oleh dewan perwakilan yakni MPR sebagaimana dalam 

UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen yang berbunyi: 

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oelh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat" 

 

Pada masa orla (orde lama) dan orba (orde baru) MPR memegang 

kekuasaan atas kedaulatan rakyat dan diberikan hak untuk dapat memilih 

presiden beserta wakilnya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang belum 

diamandemen inilah kemudian menjadikan Soeharto menjabat sebagai 

presiden selama 32 tahun lamanya  sebelum akhirnya orde baru runtuh pada 
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tahun 1988 yang dikenal sebagai reformasi dan merupakan tonggak sejarah 

baru bagi sistem demokrasi di Indonesia.  

Penyusun menilai bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia 

mengalami masa pasang dan surut dan mengalami penyelewengan. Pemilihan 

dan pengangkatan presiden oleh MPR sebagaimana terjadi sebelum 

diamendemenya UUD 1945 pada amandemen pertama di tahun 1999 

membawa berbagai dampak salah satunya adalah terjadinya masa jabatan 

presiden yang sangat lama serta menimbulkan praktik KKN (Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme), sebab mereka yang kala itu duduk di kursi MPR hampir 

semua memiliki kedekatan dan hubungan kekerabatan dengan penguasa saat 

itu, hal inilah yang kemudian menyebabkan dapat terpilihnnya penguasa 

selama 32 tahun.  

Pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan sejak tahun 2004 

membawa sebuah angin perubahan bagi demokrasi Indonesia, sebab rakyat 

dapat memilih langsung siapa yang mereka kehendaki menjadi pemimpin 

dengan demikian amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi: 

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi, 

jujur dan adil setiap lima tahun sekali".  

 

Penyusun menilai bahwa konsep demokrasi yang saat ini dianut oleh 

bangsa Indonesia  dalam memilih pemimpin atau kepala Negara sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 telah terlaksana dengan baik. 

Rakyat Indonesia dapat memilih pemimpin yang mereka kehendaki secara 

langsung melalui pemilu yang dilksanakan selama 5 tahun sekali, pembatasan 
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kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 berdampak 

kepada pembatasan kepemimpian seorang presiden hanya dapat menjabat 

selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya maksimal 

dalam 2 kali masa jabatan. Hal ini memberikan batasan terhadap masa jabatan 

presiden maksimal hanya dapat menjabat selama 10 tahun.  

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara jelas dan gamblang 

bagaimana sistem demokrasi harus berjalan, didalamnya telah memuat 

mengenai pemilu dan sistemnya, pembatasan kekuasaan serta juga terkait 

dengan syarat dan ketentuan siapa yang berhak untuk dipilih menjadi 

pemimpin. Demokrasi berbadasarkan UUD 1945 yang saat ini berjalan telah 

sesuai dengan prinsip dan konsep demokrasi yang didefinisikan oleh Abraham 

Lincoln bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejalan dengan definisi ini penyusun 

menilai bahwa konsep demokrasi menurut UUD 1945 dalam memilih 

pemimpin atau kepala Negara merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan dari 

rakyat yang dilakukan melalui jalan pemilu, dimana kemudian pemimpin yang 

terpilih merupakan wakil rakyat yang wajib melayani rakyat melalui berbagai 

kebijakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pro rakyat, 

serta dapat mencapai tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

demikianlah seharusnya seorang pemimpin yang terpilih.  

C. Relevansi antara Konsep Syūra dan Konsep Demokrasi menurut UUD 

1945     

 

Secara definisi syūra dan demokrasi tentu saja sangatlah berbeda, 

namun selama ini keduanya diidentikan sebagai sebuah konsep yang sama. 
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Pada dasarnya hal ini tidaklah sepenuhnya salah, sebab secara definisi 

keduanya memang berbeda, namun dalam beberapa titik terdapat persamaan 

antara kedunya. Syūra atau musyawarah identik dengan kebiasaan kaum 

Muslimin pada masa pemerintahan Rasullah sebagai jalan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan dan persoalan yang berdampak bagi 

umat, selauin itu konsep syūra merupakan jalan yang diambil dalam memilih 

pemimpin pasca wafatnya Rasulullah SAW. Demokrasi merupakan sebuah 

konsep bernegara dimana kekuasaan berada penuh di tangan rakyat, yang 

mana dalam sebuah Negara demokrasi musywarah menjadi jalan utama untuk 

menyelesaikan berbagai masalah.  

Berbicara mengenai relevansi antara konsep syūra dan demokrasi 

menurut UUD 1945 maka terlebih dahulu harus ditarik sebuah garis, yang 

mana garis ini merupakan hubungan antara kedua konsep tersebut sehingga 

nantinya akan dapat dilihat bahwa sebenarnya konsep syūra tertuang dalam 

konsep Demokrasi yang ada dalam UUD 1945 mengapa demikian, penyusun 

menilai bahwa konsep demokrasi dalam UUD 1945 dipengaruhi oleh konsep 

syūra khususnya dalam memilih pemimpin.  

Pada konsep syūra menurut Al-Mawardi pemimpin dipilih oleh dewan 

ahl al-hall wa al-aqd yang merupakan perwakilan dari ummat. Sedangkan 

dalam konsep demokrasi menurut UUD 1945 sebelum amandemen, pemimpin 

atau kepala negara yakni presiden dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawatan 

Rakyat) yang juga merupakan wakil dari rakyat. Meskipun demikian, jika 

dilihat dari produk atau hasil dari pemilihan tersebut, konsep syūra dalam 
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memilih Imāmah oleh dewan ahl al-hall wa al-aqd melahirkan kepemimpinan 

yang sangat disegani yakni melahirkan para Khulafā al-Rasyidūn yang hebat 

dalam memimpin dan memiliki pengaruh yang besar dalm pemerintahan Islam 

masa itu. Sedangkan kepala negara yang dihasilkan dari sistem demokrasi 

dalam UUD 1945 justru malah menghasilkan pemimpin yang cenderung 

otoriter dan memiliki kekuasaan absolut dan memimpin hampir selama 32 

tahun (masa orde baru). 

berdasarkan hal tersebut penyusun melihat bahwa sebenarnya yang 

menjadikan keduanya menghasilkan pola kepemimpinan yang berbeda adalah 

bukan karena konsepnya yang salah namun lebih kepada lembaga perwakilan 

atau pihak yang bertindak sebagai para pemilih. Dimana dewan ahl al-hall wa 

al-aqd memiliki persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dan juga memiliki 

kompetensi dalam menentukan siapa yang layak untuk dipilih menjadi 

pemimpin, mereka merupakan orang-orang yang memiliki pandangan serta 

memiliki satu tujaun kepentingan yang sama yakni agar agama islam tetap 

dapat kokoh berdiri, sedangkan dewan perwakilan (MPR) yang saat itu 

menjabat memiliki kedekatan dan hubungan kerabat dengan penguasa 

sehingga dengan dipilihnya kembali penguasa untuk periode selanjutnya 

mereka akan tetap dapat eksis dan terus duduk pada jabatan tersebut. Sehingga 

dalam hal ini penyusun menilai bahwa terdapat motif politik.  

Melalui perbandingan antara masa kepemimpinan Khulafā al-Rasyidūn 

yang dipilih melalui konsep  syūra oleh dewan ahl al-hall wa al-aqd dengan 

kepemimpinan kepala negara yang dipilih berdasarkan konsep demokrasi 
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dalam UUD 1945 sebelum amandemen oleh MPR tentu seperti hal yang 

berkebalikan. Pada masa pemerintahan Khulafā al-Rasyidūn ummat Islam 

dapat hidup dengan aman dan damai serta jarang terjadi konflik, sedangkan 

pada masa kepemimpinan kepala negara yang dipilih oleh MPR khususnya 

pada masa orba, ada banyak sekali permasalahan kompleks yang terjadi dan 

dialami oleh bangsa Indonesia. Meskipun demikian tidak bisa 

mengesampingkan beberapa pencaiapan yang berhasil dicapai, namun sejarah 

telah mencatat bahwa pemerintahan pada masa orba melahirkan praktik KKN 

yang sangat luar biasa, pembungkaman pers, serta pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM), dan terakhir adalah dampak ekonomi berupa inflasi dan 

berujung kepada krisis yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1998. Setelah 

orde baru runtuh melalui reformasi yang dicetuskan oleh para generasi muda 

saat itu khususnya adalah para mahasiswa, demokrasi dalam sistem 

pemerintahan merupakan hal yang paling mengalami perubahan besar 

sehingga kemudian diputuskanlah UUD 1945 untuk diamandemen dengan 

dilakukan perubahan-perubahan pada beberapa pasal yang dianggap tidak lagi 

relavan dengan kehidupan bangsa Indonesia pada masa itu.  

Sebelum akhirnya amandemen dilakukan pada tahun 1999 

dilakukannlah kembali pemilihan presiden melalui MPR dimaana calon yang 

maju kali ini adalah Megawati Soekrnoputri dari partai PDIP dan K.H. 

Abdurahmah Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gusdur dari partai PKB. 

Pada pemilihan tersebut akhirnya Gus Dur terpilih dengan silisih 60 suara atas 

Megawati Soekarnoputri. Berdasarkan hal tersebut penetapan K.H. 
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Abdurhmah Wahid sebagai presiden keempat Republik Indonesia merupakan 

contoh dari penerapan prinsip syūra dalam menentukan kepala Negara. 

Permasalahan muncul setelah menjabat selama 2 tahun masa jabatan, Presiden 

K.H. Abdurahman Wahid dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR yang 

digelar pada tanggal 23 Juli 2001, alasan pemakzulan ini lebih kepada alasan 

politis dan bukan atas dasar kehendak rakyat. Setelah itu kemudian presiden 

Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden RI kelima dan menjadi 

presdien pertama RI dalam sejarah.     

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa konsep pemilihan kepala 

negara yang dilakukan dengan melalui metode syūra oleh dewan perwakilan 

MPR tidak memberikan dampak yang positif dan malah memunculkan 

berbagai penyelewengan-penyelewengan. Atas dasar tersebut maka pada 

tahun 2004 dilkukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan 

meletakkan kedaulatan di tangan rakyat melalui pemilu.    

Berdasarkan uraian di atas, penyusun menilai bahwa terdapat relevansi 

antara konsep syūra dan konsep demokrasi menurut UUD 1945 sebelum 

amandemen. Sebab konsep dan pola dalam pemilihan pemimpin atau kepala 

Negara hampir sama yakni menggunakan dewan perwakilan dalam 

pemilihannya. Sedangkan jika dikaitkan dengan demokrasi menurut UUD 

1945 yang berlaku sekarang maka konsep syūra tidaklah lagi relavan karena 

dalam demokrasi menurut UUD 1945 pemilihan kepala Negara atau presaden 

dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dapat dilihat dari hasil 

kepemimpinan yang dihasilkan dari hasil pemilihan kepala Negara oleh MPR 



103 
 

tidak mampu mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan 

menjadikan pemerintahan yang otoriter, dengan memiliki kekuasan tak 

terbatas dan berkembangnya praktik KKN, sedangkan dalam Islam sendiri 

konsep syūra merupakan upaya yang dijalankan untuk mencapai tujuan 

kesejahteraan dan kemaslahatan umat.  

Meskipun demikian syūra atau musyawarah terkait dengan hal-hal 

yang lain khsusunya yang terkait dengan persoalan dan kebijakan umum harus 

selalu dikedepankan. Sebagaimana nilai musyawarah ini terdapat dalam sila 

keempat yakni kerakyataran yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaana dalam 

permusyawaratan perwakilan, dimana nilai-nilai musyawarah telah ada dan 

menjadi bagian dari lahirnya bangsa Indonesia.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan peniltian mengenai "Telaah terhadap Konsep Syūra 

menurut Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Konsep Demokrasi menurut 

UUD 1945”,  dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pandangan Al-Mawardi mengenai konsep syūra dalam menentukan 

pemimpin atau kepala Negara bahwa pemimpin dipilih melalui dewan ahl 

al-hall wa al-aqd yang berasal dari wakil-wakil rakyat yang dipilih dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu, serta memiliki kemampuan untuk 

mengetahui syarat-syarat khalifah dan juga memiliki sikap bijaksana 

dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi khalifah dari calon 

yang ada. Konsep ini dilakukan pada masa kepemimpinan setelah 

wafatnya Rasulullah dan menghasilakn kepemimpinan para Khulafaul 

Rasyidun yang terdiri dari Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khatab, 

Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib yang merupakan pemimpin 

penerus yang membawa kejayaan dalam pemerintahan Islam. 

2. Konsep demokrasi menurut UUD 1945 dalam menentukan pemimpin atau 

kepala Negara, sejarah demokrasi sebelum amandemen UUD 1945 bahwa 

kepala negara atau presiden dipilih oleh MPR sebagaimana dalam Pasal 2 

ayat 1, pasca amandemen UUD 1945 kepala negara atau presiden dipilih 
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langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun 

sekali.  

3. Relevansi antara konsep syūra dan konsep demokrasi menurut UUD 1945 

dikaji dalam pemilihan pemimpin atau kepala Negara pada saat sebelum 

dilakukannya amandemen pada UUD 1945 antara konsep syūra dan 

demokrasi memiliki relevansi sebab konsep dan pola dalam pemilihan 

pemimpin atau kepala Negara hampir sama yakni menggunakan dewan 

perwakilan dalam pemilihannya. Sedangkan jika dikaitkan dengan 

demokrasi menurut UUD 1945 yang berlaku sekarang maka konsep syūra 

tidaklah lagi relevan karena dalam demokrasi menurut UUD 1945 

pemilihan kepala Negara atau presiden dilakukan langsung oleh rakyat 

melalui pemilu.      

B. Rekomendasi 

Untuk  melengkapi penyusunan dalam kajian ini. Berdasarkan hasil 

penyusunan di atas maka penyusun memberikan rekomendasi sebagai berikut :  

1. Prinsip syūra dalam demokrasi dalam memilih seorang pemimpin atau 

kepala negara pada hakikatnya relevan jika wakil-wakil rakyat yang 

ditunjuk merupakan orang-orang yang kompeten dan tidak memiliki 

kepentingan lain selain tujuannya kemaslahatan masyarakat, seharusnya 

yang demikian inilah yang harus dimiliki oleh para wakil rakyat kita agar 

segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa lalu 

tidak kembali terulang.  
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2. Berkaitan dengan pembahasan kepemimpinan dalam Islam terkait konsep 

pemikiran Al-Mawardi, penyusun menilai masih banyak hal yang dapat 

digali dan diteliti secara lebih lanjut dengan menambahkan pembahasan 

yang lebih spesifik seperti mengupas bagaimana kriteria dewan perwakilan 

yang layak serta bagaimana kriteria pemimpin yang layak dipilih.     
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