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BUGHAT TERHADAP PEMIMPIN 

(Studi Analisis Sanad dan Matan) 

Oleh: 

Erpandi 

Bughat atau bughoh adalah gerombolan (pemberontak) yang 

menentang kekuasaan negeri dan pemerintah yang sah dengan 

kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun dengan 

factor-faktor lainnya. Kata bughoh jama‟ dari baaghin artinya seorang 

penantang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata. Jadi yang 

dikatakan kaum bughat, ialah orang-orang yang menolak 

(memberontak) kepada imam (pemimpin pemerintah islam).  

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan 

dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan disatu bidang 

sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-

sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau 

beberapa tujuan. kepemimpinan, dalam sejarah  kehidupan manusia, 

telah muncul istilah kepemimpinan sejak Nabi Adam diturunkan 

kemuka bumi ini.  “setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya”. Meskipun yang 

dipimpin hanyalah diri sendiri tetap akan diminta pertanggung 

jawaban. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode kajian 

yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif 

analisis yang menggunakan pendekatan historis dengan menggunakan 

dua kritik yakni kritik eksteren (naqd al-khariji) yang ditujukan pada 

sanad dan kritik intern (naqd al-dakhili) yang ditujukan pada matan. 

 

Dari penelitian ini ditemukan jawaban dari permasalahan 

yang dirumuskan sebelumnya yaitu hadits-hadits tentang perintah 

mentaati pemimpin sanadnya shahih. Adapun untuk kondisi matan, 

hadits-hadits tersebut berkualitas shahih karena telah sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama hadits. Namun 

demikian, jika digabungkan antara sanad dan matan, maka kualitas 

hadits-hadits tersebut adalah shahih. 

 

Kata Kunci: Bughat, Pemimpin 
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MOTTO 

 

 ُكلُُّكْم رَاٍع َو ُكلُُّكْم َمْسُؤل  
Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan 

dimintai pertanggungjawabannya”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

I. Konsonan 

 z = ز  a =  ا

 q = ق 

 s = س  b =  ب

 k = ك 

 ss = ش  t =  ت

 l = ل 

 ss = ص  ts =  ث

 m = م 

 hs = ض  j =  ج

 n = ن 

   ts = ط  s =  ح

 w = و 

 zs = ظ  ks =  خ

 s = ه 

 ' = ع  h =  د

 ‘ = ء 

 hs = غ  hz =  ذ

 s = ي 

 f = ف  r =  ر

 h = ة 

 

II. Vokal Pendek 

1.   َ   = a 

2.   َ  = i 

3.   َ  = u 

III. Vokal Panjang 

 qala = ق ال   a =  ي ا /ب نى .1

 qila = ق ي ل   i =  ئ ى   .2

ل   u =  ـ و   .3  yaqulu = ي ق و 

IV. Bentuk Artikal 

 al =  ال .1

  contoh, asy-Syaikh =  الش .2

 -wa al =  وال .3
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V. Keterangan Tambaahan 

1. Kata sandang ال (alif lam ma‟rifah) ditransliterasi dengan 

al-, misalnya )الجزية) al-jizyah, (االثار) al-athar dan (الذمة) al-

dhimmah. Kata sandang ini menggunakan huruf kecil, 

kecuali bila berada pada awal kalimat. 

2. Tashdid atau shaddah dilambangkan dengan huruf ganda, 

misalnya al-muwattha‟. 

3. Kata-kata yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, 

ditulis sesuai dengan ejaan yang berlaku, seperti al-Quran, 

al-Hadits dan lainnya. 

VI. Singkatan 

1. SWT = Subhanahu wa ta‟ala 

2. SAW = Shalla Allahu „alaihi wa sallam 

3. As   = Alaihi al-Salam 

4. M  = Masehi 

5. QS  = al-Quran dan al-Sunnah 

6. H.  = Hijriyah 

7. r.a  = Radhiya Allahu anhu 

8. w  = Wafat 

9. hlm. = Halaman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “BUGHAT TERHADAP PEMIMPIN 

(Studi Analisis Sanad Dan Matan)”. Untuk memperoleh pengertian 

yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan 

sebagai berikut: 

Bughat adalah pembangkangan terhadap kepala negara 

(imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau 

alasan (ta‟wil). Jarimah bughat memiliki tiga unsur, yaitu 

pembangkangan terhadap imam, dilakukan dengan menggunakan 

kekuatan, dan ada niat untuk melawan hukum. 

Kata-kata “Bughat” adalah bentuk jamak dari “baghin” yang berarti 

pendurhaka atau pelawan, sedangkan kata-kata “Bughat” berarti 

segolongan manusia pendurhaka atau pelawan. 

Menurut istilah syariat Islam, kaum Bughat adalah segolongan umat 

Islam yang melawan atau mendurhakai imam atau pemerintah yang 

adil dan menjalankan hukum syari‟at Islam. Perlawanan mereka 

dilakukan secara terorganisasi atau teratur dibawah satu pimpinan dan 

komando
1
 

Pemimpin berarti orang yang memimpin. Pemimpin adalah 

seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia 

memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain 

melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. 

Studi artinya pendidikan, pelajaran atau penyelidikan.
2
 

Sedangkan Analisis adalah sifat uraian, pengertian atau kupasan.
3
 

Dengan demikian studi analisis adalah penyelidikan yang dilakukan 

dengan menguraikan dan mengupas secara kritis dan cermat untuk 

mencari pengertian yang sebenarnya.  

                                                             
1 Drs. Ibnul Mas‟ud, Drs Zainul Arifin, Fiqih Madzab Syafi‟i. (Pustaka 

Setia, Bandung: 2000), 538 
2 Pius Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, 

(Surabaya:Arkola, 1994), 729. 
3 Ibid, 29. 
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Sanad secara bahasa berarti Al-Mu‟tamad yaitu yang 

diperangi (yang kuat) atau yang bisa dijadikan pegangan. Dapat juga 

diartikan “sesuatu yang terangkat (tinggi) dari tanah”. Sedangkan 

secara istilah adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang 

memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama.
4
  

Matan dalam bahasa Arab berarti apa yang tampak dari suatu 

(teks).
5
 Dan secara istilah matan adalah “ungkapan-ungkapan hadits 

yang menunjukakn maksud hadits tersebut”.
6
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Melihat penegasan judul diatas, tentunya penulis mempunyai 

beberapa alasan dalam menulis judul ini. Adapun yang menjadi alasan 

bagi penulis adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin sangat menentukan arah dari perkembangan suatu 

yang dipimpinnya, misalnya Presiden sebagai pemimpin sangat 

berpengaruh terhadap bangsa yang dipimpinnya. Maka dari itu 

apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalankan perintah dari 

pimpinan, bagaimana cara kita dan hukumnya  jika pemimpin 

menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan 

dengan hukum islam misalnya. 

2. Mentaati pemimpin bukanlah suatu kemutlakan untuk taat. 

Ketaatan kepadanya tergantung dari apa yang ia perintahkan, 

apakah itu perintah kemaksiatan atau perintah kebaikan. Dari 

sinilah dapat kita pahami bahwa tidak semua yang diperintahkan 

oleh pemimpin adalah sesuatu yang dapat di bangkang. 

3. Tersedianya data dan literatur penunjang yang memadai 

sehingga diharapkan akan mempermudah pelaksanaan penelitian. 

 

C. Latar Belakang 

Negara dan agama sangat erat hubungannya. Bahkan tidak bisa 

dipisahkan satu dari keduanya. Menurut Ibnu Khaldun dalam suatu 

                                                             
4 Nawir yuslem, Ulumul Hadits, (Jakarta:Mutiara Sumber Widya, 1998),148. 

5 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir. Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: 

Pustaka Progressif , 2002), Cet. 2,1308. 
6 Mahmud Ali Fayyad, Metodologi Penetapan Kesahihan Hadits, (Bandung : 

CV. Pustaka Ter. A. Zarkasyi Chumaidy), 43. 
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negara, agama tetap menduduki posisi penting sebagai kebenaran 

yang harus diwujudkan pada realitas. Agama merupakan landasan 

pembangunan suatu negara dan kerajaan. Ia merupakan kekuatan 

pemersatu dan sumber legitimasi kekuatan politik yang membuat 

negara tak terkalahkan. 

Konsep politik Islam selalu berlandaskan nilainilai dan ajaran 

agama Islam. Bukan hanya politik saja, melainkan seluruh aspek 

kehidupan manusia telah diatur oleh Islam. Jadi, sangat tidak mungkin 

jika konsep politik Islam justru terlepas dari Islam. Namun, dalam 

perjalanan sejarah perpolitikan dan pemerintahan Islam, sebagai 

contoh proses pemilihan maupun pemberhentian kepala negara, tidak 

ada yang baku dalam proses keduanya itu. Kepala negara tidak lain 

adalah wakil rakyat. Rakyatlah yang berhak meminta 

pertanggungjawaban kepada kepala negara, dan rakyat pulalah yang 

mengadakan baiat, dan berhak pula memakzulkan 

(memberhentikannya) apabila diperoleh cukup alasan untuk itu. Maka 

sebagai upaya terciptanya prinsip check and balance, masyarakat 

memiliki hak untuk mengawasi tindak tanduk kepala negara itu. Oleh 

karena itu, apabila kepala negara tersebut melakukan kecurangan atau 

dzalim serta mengabaikan segala ketentuan yang berlaku dan 

diberlakukan (syari at atau hukum), maka rakyat berhak menegur 

ataupun memecatnya. Perbedaan pendapat, ambisi dan kepentingan 

masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi berpolitik 

tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, 

pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau 

pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada 

terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat 

manusia itu sendiri.
7
 

Tanpa agama kesatuan kelompok hanya didasarkan atas kesatuan 

ilmiah (ashabiyah)  yang  terbentuk  karena kesamaan suku  atau  

hubungan kekeluargaan.
8 

Sifat dari kesatuan alamiah ini relatif 

rapuh dan diperlukan pondasi agama sebagai sandaran  atas  rasa  

                                                             
7  Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, Islam dan Politk Bernegara, 

(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 2. 
8
 

Charless Issawi. 1962. Filsafat Islam tentang sejarah. Diterjemahkan 

oleh Mukti Ali, cet II. Jakarta: Tinta Mas, 41. 
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kelompok  tersebut.  Hal  ini  terutama  karena  agama  mampu 

menjalin moralitas kelompok, kebajikan, menjauhkan keganasan 

individual dan mampu menjadi alat perekat identitas yang 

menjauhkan mereka dari konflik sosial. Meski demikian, sekali 

dirusak atau dikotori agama akan kehilangan daya legitimasinya 

sebagai pengikat suatu kelompok. Pada akhirnya kelompok ini hanya 

mendasarkan  diri  pada  kesatuan  ilmiah  yang  rapuh,  cepat  

atau  lambat  akan membawanya pada kehancuran.
9 

Membicarakan tentang diskursus kepemimpinan, dalam 

perjalanan sejarah  kehidupan umat manusia, telah muncul istilah 

kepemimpinan sejak Nabi Adam diturunkan kemuka bumi 

ini. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan disatu bidang sehingga 

dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau 

beberapa tujuan. “setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya”. Meskipun yang 

dipimpin hanyalah diri sendiri tetap akan diminta pertanggung 

jawaban nantinya dan setiap pemimpin itu adalah pelayan masyarakat 

karena ia harus memenuhi segalanya apa yang diinginkan rakyat 

dalam hal kebaikan bersama dan rakyatpun mempunyai keterbatasan 

dalam hal mematuhi pemimpin. 

Jihad dan pemberontakan (Bughat) adalah dua wajah yang 

saling bertentangan, tetapi keduanya selalu dihubungkan, bahkan yang 

pertama disamakan dengan yang kedua. Pada sudut yang lain, 

gerakan-gerakan yang membawa pesan bughat memang sudah ada 

dalam masyarakat islam. Dalam melakukan aksi-aksi bughat atau 

pemberontakan dengan alasan melaksanakan jihad. Bughat semakin 

menambah pandangan negative dan memperburuk citra Islam dimata 

dunia. Jihad yang salah difahami akan membawa kedalam sebuah 

bentuk bughat, atau sekurang-kurangnya dianggap sebagai penyebab 

timbuknya gerakan tersebut. 

                                                             
9  

Ibn Khaldun. Muqadimah Ibnu Khaldun, 188.
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Bughat atau bughoh adalah gerombolan (pemberontak) yang 

menentang kekuasaan negeri dan pemerintah yang sah dengan 

kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun dengan 

factor-faktor lainnya. Kata bughoh jama‟ dari baaghin artinya seorang 

penantang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata. Jadi yang 

dikatakan kaum bughat, ialah orang-orang yang menolak 

(memberontak) kepada imam (pemimpin pemerintah islam). Adapun 

yang dikatakan imam ialah pemimpin rakyat islam yang mengurusi 

soal-soal kenegaraan dan keagamaannya. Adapun cara memberontak 

ialah dengan: 

a. Memisahkan diri dari wilayah kekuasaan imamnya. 

b. Menentang kepada keputusan imam, atau menentang 

perintahnya dengan jalan kekekrasan senjata. Bughat termasuk 

jarimah politik
10

. Yang dapat mengancam otoritas politik dan sistem 

social yang sah. Aksi bughat menyusup didalam tubuh pemerintahan, 

atau tindakan melawan pemegang kendali pemerintah terutama 

terhadap imam itu sendiri. Ini diakibatkan dari lahirnya sikap 

menentang didalam melaksanakan kewajiban yang berhubungan 

dengan hak Allah maupun yang berhubungan dengan hak manusia, 

atau juga timbulnya gerakan untuk menggantikan pemerintah yang 

sah, akibatnya adalah kebolehan memerangi para pemberontak. 

Terwujudnya suatu negara yang baik, aman, tentram dan 

mendapat kemampuan dari Allah SWT, tidak terlepas dari adanya 

pemerintah yang sah yang diberi wewenang untuk dapat 

mengendalikan roda pemerintahan. Hal itu juga tidak terlepas dari 

adanya kesetiaan atau kepatuhan seluruh warga negara (rakyat) 

terhadap pemerintah. 

 

  

                                                             
10 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Bulan Bintang, Jakarta, 

1967), 19. 
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D. Rumusan Masalah 

 

a. Bagaimana kandungan hadits yang berbicara tentang bughat 

terhadap pemimpin?  

b. Adakah larangan melakukan bughat pada kepemimpinan yang 

sah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki tujuan yang 

ingin  dicapai. Begitu juga dalam penelitian ini mempunyai tujuan 

yang hendak dicapai agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat 

agar terhindar dari adanya interpretasi (tafsiran) dan meluasnya 

masalah dalam memahami hasil penelitian. Ada pun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh 

pembaca bahwa pemimpin wajib kita taati selagi pemimpin tersebut 

tidak menyuruh rakyatnya untuk bermaksiat.  

 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah: 

1. Dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

khususnya dan mahasiswa UIN umumnya sebagai wacana 

pengembangan, wacana keilmuan, dan terlebih lagi sebagai acuan 

dan bahan pertimbangan. 

2. Agar dapat memberikan gambaran dengan jelas dalam 

membentuk pribadi Muslim dan Muslimah yang pandai.   

3. Menambah khasanah keilmuan Fakultas Ushuluddin khususnya 

jurusan Ilmu Hadits 

 

G. Tinjauan Pustaka 

“Prinsip Ketaatan Terhadap Pemimpin dalam Islam”, oleh Nisa 

Skripsi IAIN Antasari. 

Karya dari Nisa tersebut meneliti tentang bagaimana prinsip Ketaatan 

terhadap pemimpin dalam islam, yang mana didalamnya ia membahas 

masih berdasarkan hukum islamnya. 
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Penulis berbeda dengan Nisa, karna penulis disini menjelaskan 

tentang Bughat atau pembangkangan terhadap pemimpin dalam 

perspektif hadis, penulis lebih cenderung kehadits, sedangkan Nisa 

menulis masih dalam hukum islamnya, jadi lebih luas lagi 

dibandingkan dengan karya penulis. 

 

H. Metode Penelitian 

Mengingat akan pentingnya suatu metode penelitian, maka 

usaha penyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir ilmiah dalam 

rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dibahas, agar 

penelitian ini dapat dilaksanakan secara objektif dan mencapa hasil 

yang optimal, maka perlu diperhatikan hal berikut ini: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaannya, maka jenis dari penelitian ini 

tergolong kepada penelitian  kepustakaan (Library Research). 

Library Research adalah mengadakan penelitian diperpustakaan 

dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan 

mempelajarinya.
11 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-

data dan informasi dengan jalan bantuan bahan berupa buku-buku, 

pendapat ulama dan lain-lain. 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, berupa hadits-hadits yang membahas 

tentang Pemimpin. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

menyelidiki, menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan. 

Dengan kata lain deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan yang 

                                                             
11 M. Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, (Sumbangsih, 

Yogyakarta: 1975), 2. 
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ada kemudian dianalisa.
12

 Dan dapat  juga diartikan bahwa penelitian 

dengan metode deskriptif ini adalah penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta.  

2. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan 

informasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menyusun 

data-data yang diperoleh menurut pokok bahasannya.  

Dalam penulisan proposal ini sumber data yang diperoleh berasal dari 

data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya.
13

  

b. Data skunder 

sumber data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada.
14

 Data skunder 

adalah data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data-data 

primer. Data skunder berdasarkan buku-buku, jurnal, atau literatur-

literatur yang berhubungan dengan skripsi ini. 

Adapun dalam metode pengumpulan data, karena penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan maka dalam pengumpulan data 

menggunakan cara-cara membaca, mencatat dan mengutip. Setelah 

data tersusun kemudian dianalisa. 

2. Analisa data dan pengambilan kesimpulan   

Setelah data-data diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya 

adalah menganalisa data dengan pendekatan sebagai berikut: 

 

a. Metode Deskriptif 

                                                             
12 Winarso Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, metode dan 

teknik, (Tarsito, Bandung: 1982), 139. 
13 Lois Gootschak, Understanding History A Primer Of Historical Methtod, 

Terj. Nugroho Notusanto,( Ui Pres, 1985), 32. 
14 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 3 

(Yogyakarta: Penerbit Rokesorosin, 1996), 126. 
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Merupakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan 

secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. 

b. Metode deduktif 

metode deduktif yaitu dengan menganalisis suatu objek yang 

dijadikan sebuah penelitian yang masih bersifat umum kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari analisis dan kesimpulan 

tersebut maka akan terjawab pokok persmasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

TEORI UMUM TENTANG BUGHAT 

 

A. PENGERTIAN BUGHAT 

Bughat ( ٌٌبُ َغاة ) adalah bentuk jamak  ٌُاْلَباِغي , yang merupakan isim 

fail (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari kata ًتَغ (fi‟il 

madhi), ٍُُ ُ dan ,(‟fi‟il mudhari)  َْثِغ ُتَُغاءًُُ-تُْغَُحً تَْغًُا  - (mashdar). Kata ًتَغ 

mempunyai banyak makna, antara lain َُطَهَة (mencari, menuntut), َُظَهَى 

(berbuat zalim),  ُُتََجاَوُساْنَحد /ُ  َكَذبَُ dan ,(melampaui batas) إِْعتََدي

(berbohong).  

Dengan demikian, secara bahasa, ٍُُ  dengan bentuk) انثَاِغ

jamaknya ُُاَْنثَُغاج) artinya ُ انِىُُاَنظ  (orang yang berbuat zalim), ٌُْ ْعتَِد ًُ  orang) اَْن

yang melampaui batas), atau ٍُْ ْستَْعهِ ًُ ُاْن  orang yang berbuat zalim) اَنظ انُِى

dan menyombongkan diri). 

Pendapat lain menyebutkan bahwa kata bughat berasal dari 

kata  yang berarti menginginkan sesuatu.
15 

bughat berarti melampaui 

batas, berpaling dari kebenaran, bermaksiat menganiaya. 

Sedangkan menurut istilah yaitu suatu kaum yang memiliki 

kekuatan dan perintah, mereka memisahkan diri dari Imam dengan 

pendapat atau landasan yang menyimpang, mereka ingin menjatuhkan 

atau menyelisihinya serta mematahkan tongkat ketaatannya darinya.  

 

Sedangkan secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat 

para ulama fiqh dalam mendefinisikan bughat, antara lain: 

1. Ulama Malikiyyah, mendefinisikan bughat sebagai tindakan 

mencegah atau menolak untuk tunduk dan taat kepada imam atau 

orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan 

dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan 

menggunakan alasan (ta‟wil). Dengan kata lain, bughat adalah 

sekelompok orang muslim yang berseberangan dengan imam 

                                                             
15 Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta: Hida Karya Agung, 

1989), 69. 
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(kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan 

kewajiban atau maksud menggulingkannya. 

2. Ulama Hanafilah, bughat adalah keluar dari ketaatan kepada 

imam (kepala negara) yang sah dengan cara dan alasan yang tidak 

sah atau tidak benar. 

3. Ulama Syafi‟iyyah mendefinisikannya dengan orang-orang 

Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi 

negara dan melakukan suatu gerakan massa yang didukung oleh 

suatu kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri. 

4. Ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan menyatakan 

ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin 

itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dengan alasan-

alasan sendiri.  

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara 

(imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau 

alasan (ta‟wil).16
 Pendapat lain mengatakan bahwa al-baghyu adalah 

bergeraknya sekelompok orang bersenjata yang terorganisir melawan 

pemegang otoritas. Hukum yang legal menurut syara‟ dengan tujuan 

mencopotnya dari jabatannya dengan dasar prinsip pemahaman yang 

mereka pegangi. Bughat memiliki kesamaan dengan hirobah 

(perampokan), yakni sama-sama mengadakan kekacauan dengan 

dalam sebuah negara. Namun jika dilihat dari motif yang melatarinya, 

keduanya sangat berbeda. Hirobah hanya bertujuan mengadakan 

kekacauan dan mengganggu keamanan dimuka bumi tanpa 

menggunakan alasan (ta‟wil), sedangkan bughat menggunakan alasan 

(ta‟wil) politis. Tegasnya, bughat merupakan tindakan yang dilakukan 

bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu 

keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih 

kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.
17 

 

Prinsip ketaatan sangat penting dalam sebuah Negara, maksud 

ketaatan disini adalah tidak menggunakan senjata dalam melawan 

kepada pemimpin yang sah dikarenakan  berbeda  aspirasi.  Tujuan  

ketaatan  disini  bermaksud  untuk  menjaga system  sosial  agar  

                                                             
16 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005), 111. 
17 Ibid. 
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tidak  terjadi  anarki  yang  dapat  menyebabkan  tergangguya 

keamanan  negara.
18

 
 
 

Dalam al-Qur'an al-Karim sering kita jumpai kalimat yang 

berasal dari kata kerja ,تغُاُ-يبغي,ٌ-بغى  dengan arti yang berbeda-beda. Di 

antaranya, secara bahasa, bagha artinya melampaui batas dan 

keterlaluan, seperti dalam firman Allah SWT. QS. Al-Hujurat (49) : 

9). 

ٌبَ َغتٌْ ٌفَِإْن نَ ُهَما ٌبَ ي ْ ٌفََأْصِلُحوا ٌاقْ َتتَ ُلوا ٌاْلُمْؤِمِننَي ٌِمَن ٌَطائَِفَتاِن ٌتَ ْبِغيٌٌَوِإْن ٌالَِِّت ٌَعَلىٌاْْلُْخَرىٌفَ َقاتُِلوا ِإْحَداُُهَا
ٌالٌْ ٌاللََّوٌُيُِبُّ نَ ُهَماٌبِاْلَعْدِلٌَوأَْقِسُطواٌِإنَّ ٌَتِفيَءٌِإََلٌأَْمِرٌاللَِّوٌفَِإْنٌفَاَءْتٌفََأْصِلُحواٌبَ ي ْ   ُمْقِسِطنيٌََحَّتَّ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, 

maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari 

keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka 

perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga 

golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 

telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-

Hujurat (49) : 9). 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bughat 

adalah kelompok umat Islam yang keluar dari ketaatan pemimpin 

Islam yang sah dengan suatu alasan, menentang hukumnya dengan 

kekuataan tentara dan senjata. Yang dimaksud keluar dari ketaatan 

pemimpin Islam yang sah adalah jika mereka tidak menaati perintah 

imam ketika memerintahkan sesuatu yang benar (hak), seperti 

perintah membayar zakat, perintah untuk berjihad, dan lain-lain. 

 

 

 

                                                             
18 Lamintang. 1986. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap 

kepentingan Negara. (Bandung: Sinar baru), 20. 
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B. KATEGORI TINDAKAN BUGHAT 

Bughat  disebabkan  tidak  lepas  dari  kondisi:   

Pertama;  bughat  disebabkan hanya  sebatas  masalah akses politik  

dan ekonomi  yang  diikuti oleh  nafsu  untuk berkuasa   dengan   

cara   menyingkirkan   pemerintah   yang   sah.    

Kedua;   bughat disebabkan  karena  persoalan  ketidaksepakatan  ide  

atau  implementasinya  dalam proses  pemerintahan.   

Dan  yang  ketiga;  bughat  tidak   bisa  dilepaskan  karena 

pemerintah yang melakukan tindakan refreshif dan zalim kepada 

rakyat.  

Dalam konteks ini bughat menjadi sangat berdekatan dengan aktifitas 

amar ma‟ruf nahi‟ munkar, artinya menjalankan aktifitas bughat 

menjadi kewajiban masyarakat 

 Namun bagaimanapun sebabnya, bughat merupakan suatu 

kejahatan politik yang dampaknya sangat besar terhadap suatu 

Negara. Kejahatan ini dapat menyulut permusuhan antara warga 

Negara maupun antar kaum muslimin. Menebar fitnah dan kebencian 

sehingga menimbulkan kerusakan bangunan Negara, dan hancurnya 

pesatuan. 

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  Negara  yang  

berdasar  atas hukum (reechstraat) dan bukan Negara atas kekuasaan 

(machstraat), maka kedudukan hukum harus diatas segalanya. Setiap 

perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.
19

 

Penerapan hukum di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai 

yang ada dalam pancasila seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia harkat dan martabat manusia, tidak membedakan ras, 

agama, maupun etnis tertentu. 

Kaum muslim juga bisa dikatakan bughat apabila memenuhi 

ketentuan sebagai berikut ;  

a. Mereka memiliki kekuatan, berarti mereka dapat melawan 

penguas. 

b. Mereka telah keluar dan tidak mengikuti perintah penguasa. 

                                                             
19 Jimly asshidique, konstitusi dan konstitualisme Indonesia (Jakarta: 

secretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006), 55. 
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c. Mereka mempunyai alasan untuk keluar dan alasan 

dianggap benar oleh mereka. 

d. Mereka mempunyai pengikut dan setuju dengan tindakan 

mereka. 

e.  Mereka mempunyai pemimpin yang ditaati. 

Contoh bughat: Setelah wafatnya Rasulullah saw muncullah gerakan 

murtadd yakni keluar dari Islam yang dipelopori leh orang- orang 

munafik dan mereka yang membentuk kekuatan menentang 

pemerintahan Abu Bakar dengan cara enggan membayar zakat. 

Kemudian abu Bakr bersikap tegas memerangi mereka sampai mereka 

kembali pada Islam dan taat pada aturan zakat, dan sebagian yang lain 

ada yang terbunuh. Contoh lain pada masa Rasulullah saw. Di 

madinah, orang- orang Yahudi Bani Quraidhah melakukan 

pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama 

Rasulullah SAW. Lalu mereka melakukan pembangkangan , 

penyerangan dan pembunuhan terhadap umat islam oleh Rasulullah 

SAW. Akhirnya Bani Quraidhah ini diperangi.perbuatan orang-orang 

Bani Quraidhah termasuk bughat. 

C. UNSUR-UNSUR BUGHAT 

Pemberontakan dipandang sebagai bentuk kejahatan yang 

mengancam keamanan negara. Semua kegiatan yang dilakukan hanya 

boleh dianggap sebagai pemberontakan dan pembangkangan apabila 

mereka melibatkan penggunaan kekuatan dan kekerasan yang dapat 

menimbulkan keadaan darurat dalam negara.
20 

Seperti yang telah 

disebutkan diatas pada umumnya, bahwa bughat adalah sekelompok 

kaum muslimin yang menentang kekuasaan imam dan mereka tidak 

tunduk terhadap perintahnya. 

Setidaknya, terdapat tiga unsur didalam jarimah bughat, yaitu:
21 

 

1. Mereka mempunyai kekuasaan, baik dengan jumlah pengikut 

yang banyak maupun dengan kekuatan lain walaupun hanya 

menggunakan benteng tempat mereka mempertahankan diri 

                                                             
20 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i (Mengupas Masalah Fiqhiyah 

Berdasarkan Al- Qur an dan Hadist), 246. 
21 Opcit. 
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sekiranya dengan kekuatan itu, mereka mampu menandingi 

imam. Dengan begitu, imam menganggap perlu 

mengembalikan mereka agar taat dengan mendermakan harta 

dan mengeluarkan para pengikut mereka.  Perbuatan itu 

ditunjukkan untuk menggulingkan negara dan semua badan 

eksekutif lainnya atau tidak mau lagi mematuhi pemerintah 

nya. 

2. Disyaratkan mereka mempunyai dasar argumen yang 

sempurna, dasar itu yang membuat mereka yakin bahwa 

memberontak terhadap imam dan menolak menunaikan hak 

yang dihadapkan kepada mereka hukumnya boleh. Sebab, 

orang yang memberontak tanpa disertai dasar argumen 

disebut melawan kebenaran 

3. Disyaratkan dikalangan mereka harus ada orang yang menjadi 

figur panutan yang menginspirasi kekuatan dan kekuasaan. 

Sebagian ulama menambahkan persyaratan bughat yaitu ada 

seorang yang diangkat menjadi imam dikalangan mereka. 

Maksudnya bughat tidak boleh diperangi, kecuali mereka 

adalah sekelompok orang yang membangkang, dan mereka 

tidak mempunyai dasar argumen yang dapat dibenarkan. 
22

 

Pembangkangan terhadap kepala negara (imam), 

Pembangkangan disini dalam artian menentang kepala negara dan 

berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk 

melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Menurut empat 

mazhab dan Syi‟ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar 

(membangkang) dari imam yang ada walau dia berlaku fasik atau 

tidak adil, walau pembangkang tersebut bermaksud amar ma‟ruf nahi 

munkar. Alasannya adalah pembangkangan terhadap imam justru akan 

mendatangkan akibat yang lebih munkar, yaitu timbulnya fitnah, 

pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam 

negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi 

menurut pendapat marjuh (lemah), apabila seorang imam itu fasik, 

zalim, dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia harus 

diberhentikan dari jabatannya. Cara memerangi bughat hendaklah 

                                                             
22 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, Penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: 

Pustaka Al- Kautsar, 2000), Cet I, 134. 
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dengan cara membela diri, berarti dengan tertib dari yang seringan-

ringan nya, karena yang dimaksud adalah supaya mereka kembali taat 

kepada imam dan melenyapkan kejahatan mereka
23

 

Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, Pembangkangan 

disini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, 

senjata, sejumlah logistik dan dana dalam rangka mengadakan 

pemberontakan terhadap pemerintah. Menurut Imam Malik, Imam 

Syafi‟i dan Imam Ahmad sebuah gerakan bisa dikatakan 

pemberontakan jika sudah menggunakan kekuatan secara nyata. 

Sehingga jika baru sebatas ide belum bisa dikatakan pemberontakan, 

tapi jika sudah tahap perhimpunan kekuatan dikategorikan 

sebagai ta‟zir. Berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yang sudah 

menganggap sebagai pemberontakan walau baru tahap berkumpul 

untuk menghimpun kekuatan untuk maksud berperang dan 

membangkang terhadap imam. 

 Adanya niat yang melawan hukum (al-qasd al-jinaiy) Yang tergolong 

pemberontak adalah kelompok yang dengan sengaja berniat 

menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak 

menaatinya. 

Namun sebaiknya untuk mencegah adanya pemberontakan 

perlu dilakukan mediasi atau mengirim utusan kepada mereka agar 

mengetahui sebab-sebab pemberontakan mereka. Jika hal itu masih 

gagal maka perlu diadakan dialog agar mereka kembali taat pada 

kepala negara. Jika dirasa masih gagal maka ultimatum dan 

mengancam mereka adalah sebagai cara. Sedangkan jika ultimatum 

itu belum membuahkan hasil, maka jalan terakhir adalah 

memeranginya hingga mereka kembali taat dan tunduk pada 

pemerintahan yang sah. 

Dengan keterangan ini, dapat ditegaskan bahwa yang bertindak bughat 

itu belum boleh diperangi begitu saja selagi mereka bersedia diajak 

berunding dan belum merusak.
24ُ 

 

                                                             
23 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Sinar Baru Algesindo: Bandung, 2004), 

444. 
24 Drs. Imron Abu Umar. Terjemah Fathul Qorib Juz 2. (Kudus: Menara 

Kudus, 1983), 159. 
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D. DASAR HUKUM BUGHAT 

Terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadits yang 

membicarakan persoalan bughat, antara lain; 

ٌ ٌَعَلىٌَوِإْن ٌِإْحَداُُهَا ٌبَ َغْت ٌَفِإْن نَ ُهَما ٌبَ ي ْ ٌَفَأْصِلُحوا ٌاقْ َتتَ ُلوا ٌاْلُمْؤِمِننَي ٌِمَن طَائَِفَتاِن
نَ ُهَماٌ ٌتَِفيَءٌِإََلٌأَْمِرٌاللَِّوٌفَِإْنٌَفاَءْتٌَفَأْصِلُحواٌبَ ي ْ اْْلُْخَرىٌفَ َقاتُِلواٌالَِِّتٌتَ ْبِغيٌَحَّتَّ

ٌاْلُمْقِسِطنيٌٌَبِاْلَعْدِلٌَوأَْقِسُطواٌِإنٌَّاللَّوٌَ  ُيُِبُّ
 Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, 

maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari 

keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka 

perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga 

golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 

telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-

Hujurat (49) : 9). 

ٌَأَخَوْيُمْ ٌَوات َُّقواٌاللََّوٌَلَعلَُّمْ ٌتُ ْرَُمُونٌَِإّنٌََّ  اٌاْلُمْؤِمُنوَنٌِإْخَوٌةٌَفَأْصِلُحواٌبَ نْيَ
Artinya:  “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena 

itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 

bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat 

rahmat.” (QS. Al Hujuraat: 10) 

 

ٌِفٌ ٌتَ َناَزْعُتْ  ٌفَِإْن ٌِمْنُمْ  ٌَوأُوِلٌاْْلَْمِر ٌالرَُّسوَل ٌَوَأِطيُعوا ٌاللََّو ٌَأِطيُعوا ٌَآَمُنوا ٌالَِّذيَن ٌأَي َُّها َشْيٍءٌٌيَا
ٌُكْنُتْ ٌتُ ْؤِمُنوَنٌ ٌرٌَوَأْحَسُنٌتَْأِويًلٌفَ ُردُّوُهٌِإََلٌاللَِّوٌَوالرَُّسوِلٌِإْن  بِاللَِّوٌَواْليَ ْوِمٌاْْلَِخِرٌَذِلَكٌَخي ْ

Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah  kepada Allah 

(Alquran) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 (QS. An-Nisa:59) 
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Dalam sebuah hadits dinyatakan: 

ثَ َناٌ َثِِنٌنَاِفٌعٌَعْنٌَعْبِدٌاللَِّوٌَرِضَيٌاللَُّوٌَعْنوٌَُحدَّ ثَ َناٌَُيََْيٌْبُنٌَسِعيٍدٌَعْنٌُعبَ ْيِدٌاللَِّوٌَحدَّ ٌُمَسدٌَّدٌَحدَّ
ٌوَكٌَ َماٌرَِهٌَعْنٌالنَِّبٌَِّصلَّىٌاللَُّوٌَعَلْيِوٌَوَسلََّ ٌقَاَلٌالسَّْمُعٌَوالطَّاَعُةٌَعَلىٌاْلَمْرِءٌاْلُمْسِلِ ٌِفيَماٌَأَحبَّ

  25ََلٌْيُ ْؤَمْرٌِبَْعِصَيٍةٌفَِإَذاٌأُِمَرٌِبَْعِصَيٍةٌَفَلٌََسَْعٌَوََلٌطَاَعةٌَ
Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‟id dari „Ubaidullah, 

telah menceritakan kepadaku Nafi‟ dari Abdullah 

radhiallahu‟anhu, dari Nabi SAW bersabda, “Mendengar dan 

taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai 

maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan 

melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan 

melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan 

menaati”.26ُ
 

 

E. UAHGUB ISKNAS 

Dalam menentukan sanksi bagi pelaku pidana bughat atau 

pemberontakan dibagi menjadi dua hal, yaitu: 

Pertama, Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan 

pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan 

langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak pidana yang 

muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti 

perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan 

dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan 

yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak 

mendapat jarimah biasa, akan tetapi mendapat hukuman mati. Akan 

tetapi, jika imam memberikan pengampuan (amnesti), maka pelaku 

pemberontakan akan mendapatkan hukuman ta‟zir. 

Kedua, Tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan 

pemberontakan. Yang dimaksudkan dengan tindak pidana yang tidak 

berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindak kejahatan 

yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan 

                                                             
25 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Al-Maktabah As-Syamilah, Ed.,2, 

Thn.1999, ُِِكتَابُاْْلَْحَكاو juz 22, halaman 52, dengan No Hadits 6611.  
26 Imam Bukhari, shahih Bukhari Versi Al-Alamiyah, Kitab Hukum-hukum, 

Bab Mendengar dan taat bagi imam selama tidak untuk kemaksiatan, no hadits 6611. 
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pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa 

kejahatan tersebut seperti minum minuman keras, zina atau perkosaan, 

pencurian, dan lain sebagainya.
27

 

Ketika beberapa perbuatan tersebut dilakukan, maka akan 

dihukumi dengan hukuman jarimah biasa dan akan mendapat 

hukuman hudud sesuai dengan  jarimah yang dilakukan. Dalam 

persoalan perdata ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Menurut 

Imam Abu Hanifah, para pemberontak yang merusak dan 

menghancurkan aset-aset negara dalam rangka melancarkan aksi tidak 

ada pertanggungjawabannya, kecuali jika perusakan dilakukan 

terhadap kekayaan individu, maka pelaku wajib mengganti dan 

mengembalikannya. Sedangkan sebagian penganut Mazhab Syafi‟i 

berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua 

barang yang dihancurkannya, baik ada kaitannya dengan 

pemberontakan atau tidak, karena perbuatan itu mereka lakukan 

dengan melawan hukum.
28 

 

Secara umum, pada hakikatnya hukuman bagi pelaklu 

pemberotakan adalah hukuman mati. Hal tersebut dikarenakan 

pemberontakan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan 

kekacauan, ketidaktenangan dan pada akhirnya akan mendatangkan 

kemunduran atau keterbelakangan dalam suatu masyarakat (negara). 

Walau jarimah pemberontakan adalah hukuman mati atau ditumpas 

pada saat terjadinya perang, tapi para ulama mazhab sepakat harus 

adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati 

dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang 

mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika 

mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang 

dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar 

maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan 

penyelewengan tersebut. Upaya berikutnya adalah mengajak para 

pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada imam atau 

kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh 

maka mereka dilindungi. Sebaliknya, jika mereka menolak untuk 

                                                             
27 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005), 118. 
28 Ibid 
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kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh 

mereka. Hal tersebut berdasarkan surat al-Hujjarat ayat 9: 

َوِإْنٌطَائَِفَتاِنٌِمَنٌاْلُمْؤِمِننَيٌاقْ َتتَ ُلواٌفََأْصِلُحواٌبَ يْ نَ ُهَماٌفَِإْنٌبَ َغْتٌِإْحَداُُهَاٌ
ٌالَِِّتٌ ٌاْْلُْخَرىٌفَ َقاتُِلوا ٌَفاَءْتٌَعَلى ٌَفِإْن ٌاللَِّو ٌأَْمِر ٌِإََل ٌَتِفيَء ٌتَ ْبِغيٌَحَّتَّ

ٌاْلُمْقِسِطنيٌَ نَ ُهَماٌبِاْلَعْدِلٌَوأَْقِسُطواٌِإنٌَّاللََّوٌُيُِبُّ  َفَأْصِلُحواٌبَ ي ْ
Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, 

maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari 

keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka 

perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga 

golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 

telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-

Hujurat (49) : 9). 

 

Strategi islah dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk 

menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat diatas. Hal ini juga 

beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi 

Khalifah. Misalnya ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan 

kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan 

serta menyatakan keluar dari pemerintah. Menurut riwayat, jumlah 

kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali 

mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada 

mereka agar kembali patuh kepada imam. Setelah berunding dan 

bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam 

pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. 

Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi. Sebelum 

terjadinya perang Jamal (Unta), Khalifah Ali juga pernah 

mengirimkan utusan untuk melakukan pendekatan dialog dan ajakan 

untuk patuh pada imam kepada penduduk Basrah. Bahkan Khalifah 

Ali menekankan kepada para sahabat untuk tidak memulai 

pertempuran. Pendekatan dialog serta ajakan untuk kembali patuh 

kepada imam sebelum melakukan perang bagi pemberontak, 

menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran cinta damai, 
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mengajarkan kasih sayang dan menjadi rahmat untuk alam semesta 

“rahmatan lil alamin”. Pertimbangan lain, pertempuran dalam bentuk 

apapun hanya akan menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. 

Untuk menentukan hukum dalam Islam, selain pertimbangan 

nash juga ada kaidah fiqh yang bisa menjadi pedoman. Salah satu 

kaidah fiqh tersebut adalah maslahat mursalah, yakni menetapkan 

hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-

quran maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan 

atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik 

manfaat dan menghindari kerusakan.
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: 

Walisongo Press), 17. 
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