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ABSTRAK
Studi dalam skripsi ini adalah membahas mengenai Pasukan
Pengaman Presiden (Paspampres) di Indonesia. Dimana peranan dari
Paspampres ini sendiri mempunyai kesamaan pada suatu lembaga
negara pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yaitu hajib.
Pada masa Bani Umayyah untuk pertama kalinya Mu‟awiyyah
memperkenalkan lembaga pengawal pribadi (hajib) dalam sistem
pemerintahan. Dalam buku Fiqh, hajib juga disebut “penghalang atau
yang menghalangi”. Pada masa Bani Abbasiyah, protokoler ini lebih
diperketat. Seorang hajib melakukan tugas selayaknya kepala staf
kepresidenan atau kepala dewan kerajaan dalam peraturan modern.
Penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan
(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan,
maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sifat dari
penelitian ini, yaitu historis artinya selalu berhubungan dengan
sejarah, sejarah adalah masa lalu. Metode ini merupakan metode
penelitian penelitian kritis terhadap keadaan, perkembangan serta
pengalaman masa lampau, dan menimbang secara teliti terhadap
validitasi terhadap sumber-sumber sejarah dan interpretasi terhadap
sumber-sumber tersebut. Penelitian ini juga bersifat penelitian
deskriptif analisis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh
data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya
menghasilkan kesimpulan mengenai lembaga hajib dan Paspampres.
Peranan hajib dan Paspampres sejalan dengan konsep siyasah
idariyyah. Siyasah idariyah artinya mengatur atau menjalankan
sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara). Secara umum
memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain
administrasi sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang
terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan
yang telah ditetapkan. Dalam hal ini hajib dan Paspampres termasuk
dalam ruang lingkup siyasah idariyyah, karena hajib Paspampres
merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh khalifah pada saat
Dinasti Umayyah dan Abasiyah dan Paspampres juga dibentuk oleh
ii

penguasa negara Indonesia. Yang masing-masing tugas utama dari
hajib dan Paspampres adalah untuk melindungi pemimpin dalam suatu
negara.
Kata Kunci: Peranan, Hajib. Paspampres, Dinasti Umayyah,
Abbasiyah
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ABSTRACT
The study in this thesis is to discuss the Presidential Security
Forces (Paspampres) in Indonesia. Where the role of the Paspampres
itself has similarities to a state institution during the Umayyad and
Abbasid times, namely Hajib. During the Umayyad period for the first
time Mu'awiyyah introduced a personal bodyguard (hajib) in the
government system. In the book of Fiqh, Hajib is also called the
"barrier or hindrance". During the Abbasid era, this protocol was more
stringent. A pilgrim performs the duties of a presidential chief of staff
or head of a royal council in modern regulations.
This research is a library research, namely research carried out
using literature (library), either in the form of books, notes, or reports
on research results from previous studies. The nature of this research,
which is historical means that it is always related to history, history is
the past. This method is a critical research method of research on
conditions, developments and past experiences, and considers
carefully the validity of historical sources and the interpretation of
these sources. This research is also a descriptive analysis research, is a
research by describing all the data and then analyzing it in detail so
that in the end it produces conclusions about the Hajj institution and
Paspampres.
The role of Hajib and Paspampres is in line with the concept
of siyasah idariyyah. Siyasah idariyah means to organize or run
something (administration and civil service). In general, they have the
same goal, namely to regulate. Meanwhile, in another sense,
administration itself has an understanding of the whole process of a
series of activities carried out by two or more people involved in a
form of business in order to achieve a predetermined goal. In this case
the Hajib and Paspampres are included in the scope of the siyasah
idariyyah, because the Hajib Paspampres is an institution formed by
the caliph during the Umayyad and Abbasid dynasties and
Paspampres was also formed by the Indonesian government. Each of
the main tasks of Hajib and Paspampres is to protect leaders in a
country.

Keywords: Role, Obligatory. Paspampres, Umayyah dynasty,
Abbasiyah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum diadakan penjelasan lebih lanjut, maka perlu
penjelasan mengenai judul proposal dengan makna atau
definisi yang terkandung di dalamnya, yaitu “Analisis Fiqh
Siyasah Tentang Peran Lembaga Pasukan Pengaman
Presiden (Paspampres)’’. Ada beberapa hal yang perlu
dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan
penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan
penelaahan bagian itu sendiri sertahubungan antar bagian
untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman
arti keseluruhan.1
2. Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa,
pengertian fiqh adalah “faham yang mendalam”. Imam alTirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut
“fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai
kedalamnya.2
Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata sasa,
berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Atau
pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan.
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan
siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk
mencakup sesuatau. Secara terminologis, Abdul Wahab
Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah“ pengatur

1
Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: PT. Gramedia 2011), 58.
2
Muammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam,(Jakarta Prenada Media Group, 2014), 2.
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2
perundangan yang diciptakan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.3
3. Peran adalah bagian yang dimainkan atau sesuatu yang
dibebankan dalam tindakan yang dilakukan seseorang
dalam suatu peristiwa.4
4. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya
terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai,
dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada
berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang
penting dan berulang.5
5. Pengertian Paspampres juga diatur dalam Peraturan
Mentri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun
2014 BAB 1 pasal 1
ayat (5) yang berbunyi: “ Pasukan Pengaman Presiden
yang selanjutnya disingkat Paspampres adalah pasukan
yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung
jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil
Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden
beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan serta tugas protokoler
kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.6
Paspampres adalah satuan khusus yang direkrut dari
setiap satuan baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara sesuai kebutuhan operasional.7

3

Muhammad Iqbal, Ibid, 2014, 3.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011,

4

1051.
5
Pengertian
lembaga”
(On-Line),
tersedia
di
:
https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html (22 juni 2021).
6
Peraturan Mentri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014
Bab 1 pasal 1 ayat (5).
7
Peraturan Mentri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014
Bab II Bagian Keempat pasal 10.
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Dari uraian di atas, maka maksud dari keseluruhan
judul skripsi ini adalah “Analisis Fiqh Siyasah Tentang
Peran
Lembaga
Pasukan
Pengaman
Presiden
(Paspampres)’’ adalah mengetahui bagaimana peranan hajib
pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah serta
Paspampres dan bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang
hajib dan Paspampres dimana dua lembaga ini memiliki
keterkaitan dan kesamaan peran serta latar belakang yang
melandasi dua lembaga ini dibentuk pada masa Dinasti
Umayyah dan Dinasti Abbasiyah serta Paspampres di
Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah
Benturan-benturan pemahaman di kalangan ummat
Islam, khususnya dalam bidang politik, berakhir dengan
kemenangan
Muawiyah
bin
Abi
Sufyan,
yang
memproklamirkan Bani Ummayyah, sebagai pemimpin
daulah Islamiyah. Dengan berbagai cara Muawiyah dapat
menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak
keturunannya. Dengan demikian Muawiyah telah mengubah
sistem politik musyawarah dengan sistem monarki. 8 Pada
masa Bani Umayyah untuk pertama kalinya Mu‟awiyyah
memperkenalkan lembaga pengawal pribadi (hajib) dalam
sistem pemerintahan. Dalam buku Fiqh, hajib juga disebut
“penghalang atau yang menghalangi‟‟.9
Untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang akan
mengancam keselamatan khalifah, maka diterapkan aturan
protokoler kerajaan, salah satunya khalifah membatasi diri
untuk bertemu langsung dengan rakyatnya, tetapi melalui

8

Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik,(Jakarta: KencanaPrenada Media,
2007), 38.
9
Asymuni A. Rahman,et. al. Ilmu Fiqh, (Proyek Pembinaan Prasarana Dan
Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Departemen Agama Jakarat, 1986), 108.
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perantara pengawal (hajib). 10 Hajib juga ditugaskan harus
duduk dipintu istana untuk mengatur orang-orang yang
hendak menemui khalifah yang didasarkan kepada
kedudukan, tujuan dan maksud kedatangan mereka. Para
pengawal inilah yang menjalankan tugas-tugas protokoler
khalifah dalam menentukan dan menerima siapa saja yang
diperbolehkan bertemu dengan khalifah. 11 Tetapi ada tiga
orang yang boleh langsung bertemu dengan khalifah tanpa
hajib, yaitu muazin untuk memberitahu waktu shalat pada
khalifah, shahib al-barid (pejabat pos) yang membawa beritaberita penting untuk Khalifah, dan shahib al-tha’am petugas
yang mengurus hal ikhwal makanan dalam istana.12
Mu‟awiyah bukan tanpa alasan memperkenalkan
lembaga pengawal hajib ini, dikarenakan agar tragedi
terbunuhnya Ali tidak terjadi pada dirinya. Mu‟awiyah sadar
banyak orang-orang yang tidak senang dan akan
mencelakakan dirinya, maka sekiranya penting untuk menjaga
stabilitas keamanan yang kokoh dengan membentuk tatanan
penjagaan dan perlindungan terhadap dirinya. Muawiyah juga
memerintahkan agar ruangan-ruangan khusus di masjid di
kawal oleh penjaga, dan yang diperbolehkan masuk hanya
orang-orang yang mendapat kepercayaan dari pengawalnya. Ia
menyediakan tempat khusus di dalam masjid dan tempat itu
tidak boleh diusik oleh orang lain. Bila ia sujud, maka
pengawal siap berdiri di dekat kepalanya melindunginya
dengan pedang terhunus.
Pada masa Bani Abbasiyah, protokoler ini lebih
diperketat. Orang tidak diperkenankan masuk istana dan
10

Amaliatulwalidain, “Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam :Muawiyah
Bin Abu Sufyan 661-668 SM)”. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global, Vol.4
No.01 (Agustus 2018), 47. http://ejournal.uigm.ac.id.
11
Muhammad Iqbal, Ibid, 91.
12
Naila Farah, “Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pada Masa Bani
Umayyah
Dan
Bani
Abbasiyah”.No.4(September
2020),
34-35.
https://www.syekhnurjati.ac.id.
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bertemu dengan khalifah, kecuali untuk hal-hal yang sangat
penting. Bila ada tamu yang datang, hajib terlebih dahulu
menanyakan maksud dan tujuannya. Setelah itu barulah hajib
memutuskan boleh tidaknya ia bertemu dengan khalifah.
Kalau boleh, hajib sendiri yang mengantarkannya kepada
khalifah.
Seorang hajib melakukan tugas selayaknya kepala
staf kepresidenan atau kepala dewan kerajaan dalam peraturan
modern. Mengingat begitu pentingnya jabatan tersebut,
Khalifah Umayyah tidak memberikan jabatan tersebut, kecuali
hanya kepada orang-orang yang mereka percayai dan
umumnya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki
kemuliaan dan intelegasi tinggi. Selain menjadi pengawal
khalifah, hajib juga menjalani tugas membantu kelancaran
tugas gubernur.
Tidak jauh berbeda dengan peranan hajib pada masa
Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, Paspampres juga
mempunyai tugas sebagai pengawal dalam hal ini konteks di
negara pada masa modern yaitu Indonesia. Indonesia
menganut sistem pemerintahan Presidensial yang berarti
presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara. 13
Satuan Paspampres mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengamanan terhadap Presiden Republik Indonesia secara
fisik langsung, jarak dekat, setiap saat, dan dimanapun.
Paspampres tidak hanya melindungi Presiden tetapi mereka
juga melindungi Wakil Presiden , mantan Presiden dan
mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu
Negara setingkat Kepala Negara/ Pemerintahan beserta
keluarganya, serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka
mendukung tugas pokok TNI. Tugas tersebut merupakan
amanat tujuan nasional dalam pembukaan UUD NRI 1945
yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah
Indonesia.
13
Miriam
Budiarjo,
Dasar-Dasar
GramediaPustakaUtama , 2017), 280.

Ilmu

Politik,

(Jakarta:
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Tugas tersebut dijabarkan kedalam UU No. 34 tahun
2004 tentang TNI dalam menyelenggarakan Operasi Militer
selain perang.14 Yaitu pada UU No. 34 tahun 2004 huruf c,
yang berbunyi “ bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai
alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan
operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang,
serta ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian
regional dan internasional”. 15
Tercapainya pelaksanaan tugas pokok di dalam
mengamankan simbol Negara tersebut tentunya sangat
dipengaruhi oleh adanya profesisionalisme prajurit.
Profesionalisme akan terwujud apabila para prajurit
mempunyai kemampuan, komitmen, motivasi, loyalitas dan
disiplin yang tinggi. Disiplin sangat penting untuk
pertumbuhan satuan, digunakan terutama untuk memotivasi
prajurit agar dapat melaksanakan pekerjaan baik secara
perorangan maupun kelompok. Paspampres mampu
melaksanakan tugas pokoknya secara optimal merupakan
suatu keharusan, di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh
melakukan kesalahan sedikit pun, karena jika mengalami
kesalahan di dalam tugasnya maka akan berakibat fatal
terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.16
Dengan latar belakang satuan khusus yang anggotanya
berisikan prajurit pilihan dari berbagai pasukan hebat, seperti:

14

Wahyu Nugroho, “Pengelolaan Logistik Satuan Guna Mendukung Tugas
Pokok Paspampres”. Jurnal Prodi Strategi Dan Kampanye Militer, Volume 3
Nomor 2 (Agustus2017), 48. http://jurnalprodi.idu.ac.id.
15
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang
Tentara Nasional Indonesia Huruf c.
16
Ricky Arinuryadi, “ Strategi Peningkatan Kemampuan Personel Pasukan
Pengaman Presiden (Paspampres) Dalam Tugas Pengamanan Presiden Dan Wakil
Presiden Republik Indonesia”. (Tesis Program Magister Manajemen STIE Widya
Wiwaha Yogyakarta, 2018), 2. http://eprint.stieww.ac.id.
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1. Kopassus (Komando Pasukan Khusus) merupakan bagian
dari Komando Utama tempur yang dimiliki oleh TNI
Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus
seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan
tepat, pengintaian, dan anti terror).17
2. Kostrad ( Komando Strategis Angkatan Darat adalah
salah satu komando utama pembinaan yang berkedudukan
di bawah TNI AD).18
3. Kopaska
(Komando
Pasukan
Katak
disingkat Kopaska adalah pasukan khusus dari TNI
Angkatan Laut. Semboyan dari korps ini adalah "Tan
Hana Wighna Tan Sirna" yang berarti "tak ada rintangan
yang tak dapat diatasi").19
Memiliki tugas pokok melaksanakan keamanan
Kepala Negara,orang-orang pilihan dalam Paspampres ini
tentu saja sudah terlatih berkat latihan ekstra berat di kesatuan
militer mereka sebelumnya.20
Dalam hal ini kepala Negara baik pada masa
Ummayah harus dilindungi karena kepala Negara memegang
peran penting. Dapat dilihat pada masa Umayyah sistem
pemerintahannya juga sudah meningkat dan telah di bantuk
lembaga-lembaga salah satunya lembaga pengawal pribadi
(hajib).21 Pengawal atau hajib tidak hanya berhenti pada masa
lampau, namun konsep pengawal masih ada eksistensinya
pada era modern ini. Paspampres menjadi salah satu contoh
17

Komandan
Pasukan
Khusus”
(On-Line),
tersediadi:https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Pasukan_Khusus (17 September
2020).
18
Mohammad Sujoko, “ Strategi Komunikasi Pemberitaan Pada Penerangan
Kostrad Dalam Mendukung Tugas Pokok Kostrad”.Jurnal Strategi Dan Kampanye
Militer, Vol.4 No. 2 (Agustus 2018),3. http://jurnalprodi.idu.ac.id.
19
Kopaska“
(On-Line
),
Tersedia
Di
:
Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Komando_Pasukan_Katak (17 September 2020).
20
Andiyusuf K, “ Kesiapan Satuan Batalyon Kavelar”. Jurnal Strategi
Kampanye Militer, Vol. 3 No. 3 (Desember 2017). http://jurnalprodi.idu.ac.id.
21
Khalil Abdul Karim, Syari’ah Sejarah Pemaknaan, (Yogyakarta: Lkis :,
2003), 113.
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bahwa lembaga pemerintahan Islam di masa lalu masih kuat
pengaruhnya hingga saat ini.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah “Analisis
Fiqh Siyasah Tentang Peran Lembaga Pasukan Pengaman
Presiden (Paspampres)’’. Sedangkan subfokus dalam
penelitian ini adalah
1. Latar belakang terbentuknya lembaga Paspampres
2. Analisis Fiqh Siyasah tentang lembaga Paspampres

D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Tinjauan Lembaga Paspampres Dalam
Siyasah Idariyyah?
2. Bagaimana peran dan fungsi antara Paspampres dan
hajib?

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan
diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui peran Paspampres dalam undangundang
2. Untuk mengetahui peran Paspampres dalam analisis Fiqh
Siyasah.

F. Manfaat Penelitian
a. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya pengetahuan tentang lembaga hajib pada
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masa kekhalifahan Islam yang pernah ada pada masa
lampau dan juga Paspampres pada masa sekarang.
b. Dari aspek praktis, diharapkan menjadi bacaan dan
pembelajaran yang bermanfaat untuk rekan-rekan dalam
mengetahui lembaga-lembaga negara pada masa Dinasti
Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, dimana lembagalembaga pada masa kekhalifahan Islam tersebut sudah
terbentuk dengan baik sehingga dapat dilihat
perbandingannya dengan lembaga pada saat ini.

G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan
Penulisan skripsi ini menggali informasi dari bukubuku yang terkait, serta jurnal yang membahas tentang hajib
dan Paspampres, serta skripsi-skripsi dan tesis yang memiliki
keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Tabel. 2
Kajian Penelitianyang Relevan
N
o
1.

Nama
Laela Aryani

Judul
Implementas
i Good
Governance
di Desa
Rempoah
Kecamatan
Baturraden
Kabupaten
Banyumas
Persepektif
siyasah
idariyah

Persamaan

Perbedaan

Terletak pada
penggunaan
siyasah
idariyah
sebagai pisau
analisis

Tidak
mengkaji
tentang
peran
lembaga
Paspampres
dan hajib
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2.

Nur Ainon
Marziah

Model
Negara
Islam Dari
Masa
Rasulullah
Hingga
Khulafaur
Rasyidin

Terletak pada
pembahasan
tentang
lembaga
negara pada
masa
Rasulullah
Saw dan
khulafaurasyid
in

Tidak
mengkaji
menggunak
an
sudut
pandang
teori
siyasah
idariyyah

3.

Amaliatulwalida
in

Prinsip –
Prinsip Good
Governance
dalam
Pemerintaha
n Dinasti
Umayyah
(Kajian Pada
Masa
Pemerintaha
n Islam :
Muawiyah
Bin Abu
Sufyan 661668 SM)

Terletak pada
pembahasan
tentang
lembagalembaga
negara pada
masa Bani
Umayyah dan
Bani
Abbasiyah

Tidak
mengkaji
menggunak
an
sudut
pandang
teori
siyasah
idariyyah

4.

Ricky
Arinudyadi

Strategi
Peningkatan
Kemampuan
Personel
Pasukan
Pengaman
Presiden
(Paspampres
) Dalam
Tugas

Terletak pada
pembahasan
tentang
paspampres,
perekrutan dan
pelatihan

Tidak
mengkaji
menggunak
an
sudut
pandang
teori
siyasah
idariyyah
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Pengamanan
Presiden
Dan Wakil
Presiden
Republik
Indonesia
5.

Andi Yusuf K

Kesiapan
Satuan
Batalyon
Kavaleri
9/Satya
Dharma
Kala Dalam
Melaksanaka
n Tugas
Pengamanan
Ibukota RI

Terletak pada
pembahasan
perekrutan
Paspampres
dari kesatuan
Tentara
Nasional
Indonesia

Tidak
mengkaji
menggunak
an
sudut
pandang
teori
siyasah
idariyyah

6.

Agus Mahfudin
Setiawan

Transisi
Sistem
Pemerintaha
n: al-Khulafa
al-Rashidin
ke Dinasti
Umayyah
Masa Yazid
Bin
Muawiyah
(661-683 M)

Terletak pada
pembahasan
tentang
lembagalembaga
negara
pada
masa
Bani
Umayyah

Tidak
mengkaji
menggunak
an
sudut
pandang
teori
siyasah
idariyyah

Laela Aryani (2020), mahasiswi program studi
Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Purwokerto dengan judul „„Implementasi Good
Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden
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Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah’’.
Membahas tentang Kinerja birokrasi yang lebih diarahkan
untuk mewujudkan efisiensi pada pemerintahan agar dapat
terslenggaranya good governance yaitu penyelenggaran yang
efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
Nur Ainon Marziah (2020), mahasiswi Syari‟ah Dan
Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul „„Model Negara
Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Khulafaur Rasyidin‟‟.
Membahas tentang bentuk kekhalifahan yang diterapkan sejak
masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah memberikan
kontribusi yang berarti, terutama sebagai simbol kesatuan
umat Islam dalam hal ini adanya penyerahan kekuasaan
khilafah setelah Rasulullah yang dijalankan oleh para sahabat
Rasulullah. Diantara bentuk dan perpindahan kekuasaan pasca
Nabi Muhammad saw.
Ricky Arinudyadi (2018), mahasiswa Program
Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
dengan judul “Strategi Peningkatan Kemampuan Personel
Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) Dalam Tugas
Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden Republik
Indonesia”. Tesis ini membahas tentang kesiapan Paspampres
yang dalam kemampuan personel yang handal di dalam
berbagai macam bidang, yaitu kesehatan, fisik, psikologi,
kempuan menembak, beladiri. Hal ini dimaksudkan agar para
anggota Paspampres dapat melindungi VVIP dengan optimal
dimanapun dan dalam kondisi apapun. Maka dibutuhkan
strategi dalam peningkatan kemampuan personel Paspampres.
Amaliatulwalidain (2018), dengan judul yaitu
“Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan
Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam :
Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668 SM)”. Jurnal ini
membahas tentang prinsip pemerintahan yang baik (good
governance ) yang diterapkan dalam sistem administrasi
pemerintahan Islam pada saat Dinasti Umayyah khususnya
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selama periode kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan.
Bahwa dalam sistem administrasi Umayyah pada periode
kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, telah terjadi
terobosan besar pada pemerintahannya. Muawiyah Bin Abu
Sufyan telah merintis dan mempelopori lahirnya sistem
birokrasi dan sistem keamanan negara pertama dalam sejarah
peradaban pemerintahan Islam di dunia. Bahkan sistem
birokrasi dan sistem institusi keamanan dari pemerintahan
Muawiyah Bin Abu Sufyan, kemudian menjadi acuan bagi
sistem pemerintahan Islam dikemudian hari bahkan hingga
saat ini.
Andi Yusuf K (2017), berjudul “Kesiapan Satuan
Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala Dalam
Melaksanakan Tugas Pengamanan Ibukota RI”. Dalam jurnal
ini dibahas tentang kesiapan satuan seperti, personel, materiil
dan latihan. Kondisi kesiapan satuan Yonkav 9/SDK
berpengaruh dalam melaksanakan tugas pengamanan Ibukota
RI. pengaruh kondisi kesiapan satuan Yonkav 9/SDK dalam
melaksanakan tugas pengamanan Ibukota yaitu mobilitas,
pengetahuan dan keterampilan, keamanan, motivasi serta
kekuatan maupun kemampuan satuan. Upaya yang
dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan Yonkav 9/SDK
dalam melaksanakan pengamanan Ibukota RI melalui Bidang
Personel (Sumber daya Manusia), Bidang materiil dan bidang
latihan.
Agus Mahfudin Setiawan (2020), yang berjudul
“Transisi Sistem Pemerintahan: al-Khulafa al-Rashidun ke
Dinasti Umayyah Masa Yazid Bin Muawiyah (661-683 M)”.
Jurnal ini membahas tentang transisi kepemimpinan dalam
Islam setelah wafat Nabi Muhammad SAW, memiliki masa
kepemimpinan yang dinamis dalam sejarah kekuasaan dan
politik Islam, perubahan sistem pemerintah Islam dimulai
setelah berakhirnya kepemimpianan “kekhalifahan” masa
sahabat. Khalifah dikenal sebagai pemimpin yang tidak
memiliki keistimewaan khusus karena kedaulatan tetap di
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tangan Tuhan. Tetap berpegang kepada al-Qur‟an dan sunah
Nabi SAW, kecuali beberapa hal. Seperti pada masa Abu
Bakar dalam menentukan ukuran zakat atas jual beli binatang.
Pasca Khulafaurasyidin, ketika Dinasti Umayyah berkuasa
terjadilah cara pemilihan khalifah berdasarkan sistem monarki
(kerajaan). Sehingga banyak terjadi benturan antar umat
Islam. Hal tersebut disebabkan oleh sosial politik (bentuk
strukturnya) dan sosial budaya (kultur). Sehingga terjadi
perubahan sistem pemerintahan dari demokratis menjadi
monarki (kerajaan turun temurun).

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan
(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan
dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa
buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari
penelitian terdahulu.22
2. Pendekatan Penelitian
Sifat dari penelitian ini, yaitu historis artinya selalu
berhubungan dengan sejarah, sejarah adalah masa lalu.
Metode ini merupakan metode penelitian penelitian kritis
terhadap keadaan, perkembangan serta pengalaman masa
lampau, dan menimbang secara teliti terhadap validitasi
terhadap sumber-sumber sejarah dan interpretasi terhadap
sumber-sumber tersebut.23
Penelitian ini juga bersifat penelitian deskriptif analisis,
merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data
kemudian menganalisis secara detail sehingga pada

22

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafika, 2011), 31.
Susiadi AS, MetodePenelitian, Lampung: PusatPenelitian Dan Penerbitan
LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 28.
23
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akhirnya menghasilkan
permasalahan.24

kesimpulan

sesuai

pokok

3. Sumber Data
a. Data Primer
Data Primer adalah data utama penelitian atau data
yang diperoleh penulis langsung, yaitu studi pustaka
yang memuat pembahasan tentang hajib dan
paspampres. Penulis mengambil data data yang
bersumber dari buku-buku dan jurnal, adapun buku
yang membahas tentang hajib, yaitu buku dari
Muammad Iqbal “Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi
Doktrin Politik Islam”, Suyuti Pulungan “Fiqh
Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran”, H. A.
Djazuli “Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan
Umat dalam Rambu-Rambu Syariah”, dan Mujar Ibnu
Syarif, Khamami Zada “Fiqh Siyasah Doktrin dan
Pemikiran Politik Islam”, serta beberapa jurnal.
Sedangkan sumber data tentang Paspampres penulis
memperoleh data dari buku Imana Hardi, M. aria
Siregar, Setiyo Rohmadi “Dokumentasi 70 Tahun
Paspampres” dan
Peraturan Mentri Pertahanan
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Bab 1
pasal 1 ayat (5) dan Peraturan Mentri Pertahanan
Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 Bab II
Bagian Keempat pasal 10.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari
sumber yang sudah ada. Dalam hal ini yaitu artikel
serta skripsi atau tesis terdahulu dan pendapat para
pakar yang berkaitan dengan judul. 25 Dalam hal ini
24
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2016), 18.
25
M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya, (Bogor,:Ghalia Indonesia, 2002). 85.
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penulis memperoleh data yang bersumber dari salah
satu tesis yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini,
yaitu skripsi dari Muhammad Husni Bin Ismail,
“Bai‟at Menurut Para Mufassir”, dan tesis dari Ricky
Arinuryadi, “ Strategi Peningkatan Kemampuan
Personel Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres)
Dalam Tugas Pengamanan Presiden Dan Wakil
Presiden Republik Indonesia”.
4. Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran
kepustakaan yaitu mencari data mengenai obyek
penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal
atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku-buku,
dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mempelajari
dan menganalisis data-data yang berupa bahan pustaka
yang berkaitan dengan judul.26
5. Pengelolaan Data
a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data
yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis
dan meragukan. 27 Jadi, untuk menghilangkan
kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di
pustaka dan bersifat koreksi, dan mengolah data hajib
pada masa Umayyah dan Abbasiyah, serta mengolah
data tentang Paspamres sehingga kekurangannya
dapat dilengkapi atau diperbaiki.
b. Pendataan data yaitu memberi catatan data yang
menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber
buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang
diteliti. Yaitu dengan mengelompokkan variabel data
informasi hajib dan Paspampres.
26

Susiadi AS, Metode Penelitian, 29.
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineke Cipta,
2013), 122-123.
27
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c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara
teratur berurutan, dan logis sehingga mudah fahami
sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik
kesimpulan sebagai tahapa khir dalam proses
penelitian. 28 Rekonstruksi data ini dimulai dari
membaca dan mengumpulkan data tentang hajib dan
Paspampres, menganalisis peranan hajib dan
Paspampres, kemudian melakukan komparasi antara
hajib dan Papampres, serta tinjauan Fiqh Siyasah
tentang hajib dan Paspampres.
6. Analisis Data
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah
menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data
yang telah terkumpul. Adapun metode analisis data yang
digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan
berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang berasal
dari kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian
ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat
khusus.29

I. Sistematika Pembahasan
Pada sistematika pembahasan pada skripsi ini akan
dijelaskan secara singkat mengenai apa saja yang dibahas
dalam skripsi ini, yaitu
1. BAB I
Pada bab ini terdapat poin-poin yang dibahas,
diantaranya, yaitu penegasan judul, latar belakang
masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.
28

Amiruddin, Zainal Arifin Asikin, “Pengantar Metodologi Penelitian
Hukum”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.
29
Sutrisno Hadi, Metodelogi Riset,(Yogyakarta: Gajah Mada University
Press,2001), 42.
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2. BAB II
Dalam bab ini memuat landasan teori yang
relevan dan terkait dengan masalah pembahasan tentang
skripsi ini, dalam hal ini yang menggunakan teori siyasah
idariyyah karena dinilai sesuai dengan objek kajian yang
dibahas serta gambaran umum lembaga hajib.
3. BAB III
Dalam bab ini membahas terkait deskripsi objek
penelitian yang memuat tentang gambaran umum objek
penelitian yaitu Paspampres mulai dari sejarah
terbentuknya lembaga Paspampres, mulai dari sejarah
Paspampres, pengertian menurut undang-undang, pola
rekruitmen, tugas serta fungsi paspampres. Penyajian
fakta dan data yang diperoleh dari uraian objek penelitian
bagaimana peranan hajib dan Paspampres.
4. BAB IV
Pada bab ini memuat tentang analisis penelitian, berupa
analisis data penelitian dengan teori yang digunakan dan
temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang
ada yaitu, bagaimana tinjauan lembaga paspampres
dalam siyasah idariyyah serta bagaimana peran dan fungsi
antara Paspampres dan hajib
5. BAB V
Dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi.
Simpulan berisi ringkasan keseluruhan analisis penelitian
yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh
berdasarkan hasil analisis. Kemudian rekomendasi yaitu
berisi saran yang diberikan dari penelitian mengenai halhal apa saja yang perlu diambil.

BAB II
LANDASAN TEORI

Dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan teori
siyasah idariyyah, namun alangkah lebih baiknya untuk
mengenal dulu tinjauan umum mengenai siyasah idariyyah
yang merupakan bagian atau ruang lingkup kajian fiqh
siyasah.

A. Pengertian Fiqh Siyasah dan Dasar Hukumnya
Fiqh Siyasah terdiri dari kata Fiqh dan Siyasah.
Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara
bahasa, pengertian fiqh adalah “ paham yang mendalam‟‟.
Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin,
menyebut “ fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui
batinnya sampai kepada kedalamnya. Dari definisi ini
dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguhsungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali
hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh
umat Islam.
Kemudian siyasah yang berasal dari kata ‟‟sasa‟‟
berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan
siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk
mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab
Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengatur
perundangan yang diciptakan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.
Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan siyasah
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adalah ”membuat kemaslahatan manusia
membimbing mereka kejalan keselamatan‟‟.30

dengan

Dari definisi yang dikemukakan para ahli di atas
masih
bersifat
umum
dan
tidak
melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun
tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan.
Definisi yang bernuansa religious di kemukakan oleh
Abu al-Wafa Ibn „Aqil, menurutnya siyasah adalah
‟‟suatu tindakan yang dapat mengatur rakyat lebih dekat
kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan,
kendati pun Rasulullah Saw tidak menetapkan dan Allah
Swt juga tidak menurunkan untuk mengaturnya‟‟.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat
ditarik benang merah bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu
tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang
seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan
hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang
kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna
mewujudkan
kemaslahatan
bagi
manusia
dan
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang
mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya serta
pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh
pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar
ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.31
Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur‟an yang
membahas tentang siyasah. Secara tersirat di dalam AlQu‟ran memang tidak ditemukan kata politik, namun halhal yang terkait dengan siyasah ada banyak ayat yang
membahasnya, terutama yang berhubungan dengan

30
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Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh
Pemikiran Politik Islam, (Jakarta:Erlangga, 2008), 9-11.
31
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Doktrin

dan
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khilafah, imamah, wilayah dan lainnya. Hal ini
dimaksudkan agar terciptanya keadilan dan tegaknya
undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan
yang sesuai dengan kehendak Allah Swt.
Berikut beberapa ayat yang menyinggung permasalahan
siyasah, Al-Quran surah Yunus [10] ayat 14.



          
“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti
(mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami
memperhatikan bagaimana kamu berbuat”.(Q.S. Yunus
[10] ayat 14)

Di dalam ayat ini, Allah Swt menjelaskan bahwa
manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah
dimuka bumi ini. Di mana khalifah pasti membutuhkan
kepandaian khusus untuk menopang tugas yang diberikan
padanya. kepandaian ini yang kemudian kita kenal
dengan istilas siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT.
Belum menjalaskan nilai-nilai terkait siyasah yang
seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah.32 Nilai nilai
ini dijelaskan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa
[04] ayat 59.

32
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin yang
berkuasa) di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”.
(Q.S. an-Nisa [04] ayat 59)

Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan kepada
kita, bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia
dimuka bumi ini sebagai khalifah harus menitikberatkan
pada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Swt
dan Rasul-Nya. Apabila terdapat suatu aturan yang sesuai
dengan aturan Allah Swt dan Rasul-Nya, maka wajib
ditaati dan dipatuhi. Namun sebaliknya jika aturan atau
kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan RasulNya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.
Hal ini juga di jelaskan dalam salah satu hadis Nabi
Muhammad Saw, yang menjelaskan apabila perintah ulil
amri (pemimpin yang berkuasa) tidak mengakibatkan
kemaksiatan, maka ia wajib ditaati walaupun perintah
tersebut tidak disetujui, dan sebaliknya apabila perintah
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tersebut mengarah pada kemaksiatan maka tidak wajib
untuk ditaati.33
Bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

ٙ وّبِ ّىٙ ع ِه ا اٙ ع ْىھُاٙ ُى ا ہللٙ ض
:لٙ قٙ مٙ ّلٙ ٙو سٙ ًِ ل ْيٙ عٙ ُصلّى ہللا
ِ رٙ رٙ ُمٙ ع ِه ا ب ِْه عٙ وٙ
ع ََل ا ْل َمرْ ِء ْال ُم ْسلِ ِم ا ل ّس ْم ُع َوالطَّا َعةُ ڧِ ْي َما اَ َحبَّ َو َك ِريَ اِ الَّاَ ْن ي ْ٘ٔ ُْو
)ًْصيَ ٍة ڧَ ََلَ َس ْم َع َو َال طَا َعةَ (متفق علي
ِ ْصيَ ٍة ڧَا ِ َذااُ ِم َر بِ َمع
ِ َم َر بِ َمع
Dari Ibnu Umar ra., dari Nabi Saw., beliau bersabda :
“seorang muslim wajib mendengar dan taat terhadap
perintah yang disukai maupun yang tidak. Kecuali bila ia
diperintah mengerjakan kemaksiatan, maka dia tidak
wajib mendengar dan taat”. ( HR. Bukhari dan Muslim).34

Itulah pengertian Fiqh Siyasah menurut beberapa
ahli yang masing masing dari mereka tentunya punya
pendapat dan pemikiran yang berbeda beda, namun masih
mengarah pada pengertian dan kesimpulan yang sama
mengenai pengertian Fiqh Siyasah, yaitu ilmu yang
mengatur tentang seluk beluk pengaturan umat manusia,
penetapan hukum dan kebijaksanaan yang dibuat oleh
pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar
ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Serta beberapa ayat yang menyinggung tentang siyasah,
dan tentunya masih banyak ayat yang menyinggung
tentang siyasah selain dua ayat di atas.

33
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B. Macam macam Fiqh Siyasah
Karena luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka
dalam tahap perkembangannya dikenalkan beberapa
pembagian fiqih siyasah. Namun demikian pasti akan
terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli dalam
menentukan macam macam dari kajian Fiqh Siyasah. Di
antaranya ada menurut Imam Al-Mawardi, yaitu:
1. Siyasah Dusturiyah (peraturan perundang-undangan)
2. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter)
3. Siyasah Qadha’iyyah (peradilan)
4. Siyasah Harbiyyah (hukum perang)
5. Siyasah Idariyyah (administrasi dan kepegawaian
negara)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyah yang meringkas
menjadi empat bidang, yaitu:
1. Siyasah Qadha’iyyah (peradilan)
2. Siyasah Idariyyah (administrasi negara)
3. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter)
4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah ( hubungan
internasional).35

Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai macammacam fiqh siyasah di atas, maka dalam hal ini peneliti
memfokuskan kajian Fiqih Siyasah pada bidang Siyasah
Idariyah, yakni bidang yang berkaitan dengan
administrasi negara.

35
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C. Pengertian Fiqh Siyasah Idariyyah
Kata idariyah berasal dari kata adara asy-syay’a
yudiruhu idarah yang artinya mengatur atau menjalankan
sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara). Hal ini
telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah [05] ayat 49
sebagai berikut.

         
           
           
 
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari
hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah
bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan
sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang
fasik”(Q.S. Al-Maidah [05] ayat 49)

Pada dasarnya siyasah idariyyah secara umum
memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan
dalam arti lain administrasi sendiri memiliki pengertian
keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam
suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang
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telah ditetapkan. Administrasi negara dalam syariat Islam
bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan
dan kehormatan.
Siyasah Idariyyah atau lembaga eksekutif, yaitu
yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian
atau birokrasi. Para pejabat eksekutif bekerja langsung di
bawah khalifah. Tetapi khalifah tidak dapat begitu saja
memberhentikan
atau
mempengaruhi
keputusankeputusan mereka, sedemikian rupa sehingga seandainya
dengan kapasitas pribadi atau kapasitasnya sebagai kepala
eksekutif, seseorang mengajukan dakwaan kepada
khalifah, maka sang khalifah harus hadir dan melakukan
pembelaan di hadapan qadhi (hakim) sebagaimana
layaknya orang kebanyakan.36

D. Ruang Lingkup Siyasah Idariyyah
Siyasah idariyyah yang mempunyai dasar tujuan
yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama
antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi
tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam.
Administrasi sama dengan diwan. Alur kerja diwan sama
dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses
pemerintahan, yang ruang lingkupnya meliputi:
1. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekruitmen
dan penggajian tentara
2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan
pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah
kewenangannya serta sistem penggajian dan
pemberian tunjangan kepada mereka
3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan
pemberhentian pegawai
36
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4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan
(pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait
al-Mal.
Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang
dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan
kemudahan menangani masalah-masalah administratif.
Dalam siyasah idariyyah untuk mengukur kualitas
pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan
pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki
kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan
dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan
oleh syara.37

E. Macam-macam Bentuk Lembaga Negara
1. Masa Rasulullah Saw
Sejarah mencatat tiga momentum penting
pembentukan sebuah negara yang dilakukan oleh
Rasulullah Saw. Pertama, membangun masjid sebagai
pusat aktifitas dan pembentukan masyarakat Islam,
sekaligus
sebagai
gedung
parlemen
untuk
bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan.
Kedua, menyatukan dan mempersaudarakan kaum
Muhajirin dan Anshar dengan idologi yang sama yaitu
akidah Islam dan menjadi asas utama kekuatan umat
Islam dengan membeda-bedakan suku, ras, dan status
sosial. Ketiga, membentuk perjanjian damai dengan
kelompok non-muslim dalam satu kesepakatan yang
disebut Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) yang
memiliki empat prinsip, yaitu: Islam sebagai faktor
37
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pemersatu kaum muslimin menumbuhkan nilai
solidaritas, jiwa senasib, dan sepenanggungan antara
kaum muslimin. Asas persamaan hak dan kewajiban
sesama kaum muslimin dan menjadikan syariat Islam
sebagai dasar hukum negara.
Di zaman Rasullah SAW. Juga terdapat lembaga
keuangan dan juga lembaga yang mengurusi
kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Maal, Wilayatul
Hisbah, dan Pembagunan etika bisnis.
a. Baitul maal, yaitu lembaga rumah dana yang
merupakan lembaga bisnis dan sosial yang
pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini
berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Apa
yang dilaksanakan oleh rasul merupakan proses
penerimaan pendapatan dan pembelanjaan secara
transparan. Baitul maal itu sendiri semacam
menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini
mengingat fungsinya untuk menyeimbangakn
antara pendapatan dan pembelanjaan negara.
Namun kehadiran lembaga ini membawa
pembaruan yang besar, dimana dana-dana umat
baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak
wajib seperti sedekah, denda (dam), dan juga
dana-dana yang wajib seperti zakat, jizyah dan
lain sebagainya, dikumpulkan melalui lembaga
Baitul Maal dan disalurkan untuk kepentingan
umat.
b. Wilayatul Hisbah, yaitu merupakan lembaga
pengontrol pemerintahan. Pada masa Rasulullah
Saw
fungsi lembaga kontrol ini dipegang
langsung oleh beliau. Rasulullah Saw berperan
langsung
sebagai
penyeimbang
kegiatan
muamalat, baik ekonomi, politik maupun sosial.
Rasulullah selalu menegur bahkan melarang
langsung praktik bisnis yang merusak harga dan
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menzalimi. Pelarangan riba, monopoli, serta
menimbun barang dan sejenisnya menjadi bukti
nyata bahwa terdapat lembaga pengontrol
aktifitas
c. Pembagunan etika bisnis, Penting untuk kita
ketahui bahwa Rasul tidak saja meletakkan dasar
tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga
membangun sumber daya manusia dan akhlak
lembaga sebagai pendukung dan prasyarat dari
lembaga itu sendiri. Seperti pelarangan dan
penghapusan riba, menegakkan keadilan, larangan
monopoli, sertaprinsip dan etika bisnis lainnya.38
2. Masa Abu Bakar
Keberhasilan pada masa Abu Bakar tidak
lepas dari sikap keterbukaan beliau yaitu memberikan
hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh sahabat
untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum
beliau mengambil keputusan melalui forum
musyawarah sebagai lembaga-lembaga legislatif. Hal
ini merupakan usaha untuk mendorong sahabat
khusus dan umum agar berpartisipasi aktif untuk
melaksanakan keputusan yang dibuat. Adapun yang
telah dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjadi
khalifah yaitu,
a. Pembentukan majelis
dewan pertimbangan

permusyawaratan

dan

b. Pembentukan
lembaga
peradilan
yang
independent sistem Monitoring dan Kontroling
pemerintah daerah
c. Mendirikan Baitul Mal.
38
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Sedangkan tugas-tugas eksekutif Abu Bakar
dilegislasikan kepada para sahabat baik untuk
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Madinah
maupun pemerintahan di daerah untuk menjalankan
tugas pemerintahan di Madinah. Beliau mengangkat
Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dan Zaid
bin Tsabit sebagai khatib (sektretaris), dan Abu
Ubaidah sebagai bendaharawan mengurusi Baitul
Mal. Adapun unsur pemerintahan dinas kota Madinah
khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan
hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi
dan tiap provinsi menugaskan seseorang Amir atau
wali (setingkat jabatan gurbernur). Dipercayakan
kepada para pemimpin militer sebagai Wulaat AlAmri.
Para amir tersebut juga bertugas sebagai
pemimpin agama (sebagai imam dalam shalat).
Menetapkan hukum dan melaksanakan Undangundang. Artinya seorang amir disamping sebagai
pemimpin agama, sebagai hakim dan pelaksanaan
tugas kepolisian. Namun demikian kepada setiap amir
diberi hak untuk mengangkat pembantu-pembantunya
seperti katib, amil dan lain sebagainya.
3. Masa Umara bin Khatab
Dari segi pemerintahan terdapat berbagai
kebijakan Umar bin Khattab yang dinilai sangat
cermerlang, salah satunya adalah desentralisasi
adminstrasi negara, Muhammad Thair Azhary
menyatakan dalam bukunya bahwa Umar bin Khattab
merupakan khalifah Islam yang melakukan
desentralisasi adminstrasi negara tersebut bahkan
negara Islam Madinah mengalami masa kejayaannya
pada masa ini. Sistem otonomi yang diterapkan tentu
menuntut perubahan sistem kinerja pemerintahan di
wilayah-wilayah bagian, tidak jarang ditemukan
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terjadi kejadian ketika pengembangan
pemerintahan pada generasi sebelumnya.

struktur

Pada masa Umar bin Khattab berbeda dengan
masa Abu Bakar, Umar selain istilah khalifah juga
dikenal istilah lain sebagai kepala negara yaitu Amir
Al-Mu‟min. Dari istilah ini munculnya satu komando
sistem pemerintahan. Kewenangannya sama dengan
struktur wewenang komando militer. Pada masa Umar
bin Khattab, struktur pemerintahan dibangun lebih
terstruktur dan terperinci dengan tetap berpedoman
pada Al-Quran dan Hadis dan apa saja yang
ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. Dalam masa
pemerintahan Umar bin Khattab lembaga yang
terbentuk yaitu:
a. Majelis Syura, majelis ini dibentuk guna
mempersiapkan proses suksesi kepemimpinan
b. Mendirikan Baitul Mal sebagai kas negara
c. Mendirikan lembaga Peradilan dan mengangkat
hakim, menggunakan gelar kenegaraan Amir alMu‟minin
d. Mendirikan lembaga pemungut pajak atas tanah,
membangun struktur negara, membangun
sekolah, dan memberikan tunjangan biaya
pengajarnya.39
4. Masa Utsman bin Affan
Pada masa khalifah ini, semangat kesukuan
mulai menyeruak muncul. Terbentuknya mejelis
Syura, memotivasi beberapa golongan untuk
menguasai majelis (parlamenter). Banyaknya
kekuatan non majelis yang saling berebut
kekuasaanya. Namun demikian, meskipun masa
pemerintahan Utsman banyak terjadi gejolak yang
39
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mengakibatkan instibilat politik, pemerintahan
Utsman memberikan kontribusi terhadap sistem
kenegaraan modern dan sistem pendidikan.
Diantara buktinya adalah bahwa disusunlah
polisi keamanan dan memusatkan kegiatan ke
kemahkamahan dan pengadilan dalam satu bangunan
Khusy. Pada masa sebelumnya yaitu masa Abu Bakar
dan Umar bin Khattab, biasanya pengadilan suatu
perkara digelar di masjid. Kebijakan strategis dalam
pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan
Utsman adalah memperbaiki sistem baku Al-Quran
yang menjadi pedoman utama sistemasika pendidikan
berbangsa dan bernegara tuntunan yang diwarisi oleh
Rasulullah Saw.
5. Masa Ali bin Abi Thalib
Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib diawali
dengan bergejolaknya periode Utsman bin Affan yang
memunculkan banyak ketidak puasan. Pada masa
pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib mengambil
kebijakan politik dengan pejabat setingkat gurbernur
diantaranya adalah Ummayah dengan Ubaidullah bin
Abbas di Yaman, Abdullah bin Amir Al Hadrami
digantikan oleh Utman bin Hunaif untuk daerah
Basrah dan beberapa lainya termasuk Kuffa dan
Syam. Mengambil tanah yang telah dibagikan Utsman
kepada keluarganya dan kerabatnya tanpa alasan yang
benar. Memberikan kepada kaum muslimin tunjangan
yang diambil dari Baitul Mal, seperti yang dilakukan
oleh Abu Bakar mengatur tata laksana pemerintahan
untuk mengembalikan kepentingan umat, dan
meninggalkan Kuffa sebagai pusat pemerintahan.
Adapun kebijakan yang diambil oleh Ali bin
Abi Thalib tersebut menimbulkan ketidak senangan
khususnya keluarga Bani Umamayah (keluarga
Utsman) diantaranya, gubernur Syam yaitu Muawiyah
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bin Abu Sufyan. Ketidak senangan ini menimbulkan
subordinasi dan berkembang menjadi perseteruan
secara terang-terangan antara Bani Hasyim dan Bani
Umayah. Perseteruan ini pada akhirnya berujung pada
perang Siffin. Perang saudara ini secara politik
dimenangkan oleh Muawiyah dengan muslihat Amr
bin Ash dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh
kelompok Khawarij pada tanggal tepat pada 21
Ramadhan 40 H.40
6. Masa Bani Umayyah
Berakhir dengan kekuasaan Ali bin Abi
Thalib, menandakan munculnya masa kepemimpinan
baru dalam Islam yang berbentuk kerajaan atau
dinasti, yang dalam sistemnya bentuk pemerintahan
bersifat feodal atau turun temurun. Berbeda dengan
masa pemerintahan Khulafaurrasyidin yang mana
dalam pemilihan kepemimpinannya dengan wasiat,
seperti pada terpilihnya Abu Bakar yang yang telah di
wasiatkan oleh Rasulullah. Jatuhnya Ali bin Abi
Thalib dan kemenangan Mu‟awiyah yang disebabkan
keberhasilan pihak Khawarij yang membunuh Ali.
Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini
dilatarbelakangi oleh peristiwa tahkim pada perang
Siffin. Perang antara Ali Ibn Abi Talib dengan
Mu‟awiyyah Ibn Abi Sufyan, menuntut balas atas
kematian khalifah Uthman Ibn „Affan. Peritiwa
tahkim ini dimenangkan oleh pihak Mu‟awiyyah,
dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk
kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa
tahkim ini, Ali terpedaya oleh taktik dan siasat
Mu‟awiyyah yang pada akhirnya ia mengalami
kekalahan secara politis. Sementara itu, Mu‟awiyyah
40
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mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya
sebagai khalifah sekaligus sebagai seorang raja.
Muawiyyah mendapatkan kursi kekhalifahan setelah
Hasan bin Ali berdamai dengannya pada tahun 41 H.
Karena pasca meninggalnya Ali, sebagian umat Islam
membaiat Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat
Islam, namun ia menyadari kelemahannya sehingga ia
berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada
Muawiyyah.
Muawiyyah Ibn Abi Sufyan merupakan bapak
pendiri Dinasti Bani Umayyah. Dan juga khalifah
pertama Bani Umayyah. Namanya disejajarkan
dengan Khulafaurasyidin, bahkan kesalahannya yang
mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh
rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasanya
yang luar biasa. Diantara 14 orang khalifah Bani
Umayyah sebagian khalifah memiliki pengaruh yang
kuat dan sebagian lagi merupakan khalifah-khalifah
yang lemah. Setelah wafatnya Rasulullah Saw, gaya
kepemimpinan dan politik Islam mengalami beberapa
fase perubahan. Jika pada masa Nabi Muhammad
gaya kepemimpinan betul-betul dipegang penuh oleh
otoritas Nabi melalui kekuatan wahyu yang tidak bisa
dibantah kebenarannya, masa ini disebut juga dengan
masa
kepemimpinan teokratis, yakni
gaya
kepemimpinan yang lebih banyak bergantung pada
“titah” Allah SWT. Sementara pada masa sesudahnya
ada usaha pembaharuan dari khalifah kaitannya
dengan gaya kepemimpinan umat Islam. Baik dari
pemilihan seorang kepala negara, musyawarah,
penetapan hukum, dan lain sebagainya.
Sistem pemerintahan yang dibangun oleh
khalifah Muawiyyah Ibn Abi Sufyan menerapkan
sistem monarki (kerajaan turun temurun) yang
diperoleh bukan melalui pemilihan atau suara
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terbanyak. Reformasi sistem pemerintahan yang
dilakukannya dimaksudkan agar pemerintahan dan
kekuasaannya dapat bertahan lama, Muawiyyah
dalam mengatur pemerintahannya bahkan ia dijuluki
sebagai negarawan dan politikus yang handal. Selain
itu, Muawiyyah merupakan seorang administrator,
sehingga dapat menempatkan orang-orang pilihannya
dalam posisi yang strategis pada jabatan tertentu.
Mu‟awiyah
mulai
melaksanakan
kebijakankebijakannya, yaitu:
a. Membenahi negara dengan memindahkan pusat
pemerintahan ke Damaskus, yang awalnya berada
di Madinah. Keputusan ini didasarkan pada
pertimbangan politis dan alasan keamanan
b. Membangun kekuatan militer yang terdiri dari
tiga angkatan laut, darat, serta kepolisian yang
tangguh. Ketiga angkatan ini bertugas menjamin
stabilitas keamanan dalam negeri dan mendukung
kebijaksanaan politik luar negeri yaitu
memperluas wilayah kekuasaan
c. Merekrut orang-orang non-muslim sebagai
pejabat-pejabat dalam pemerintahan, seperti
penasehat, administrator, dokter, dan kesatuankesatuan tentara. Akan tetapi dizaman khalifah
Abdul Malik bin Marwan kebijaksanaan itu di
hapuskan. Karena orang-orang non-muslim yang
memperoleh hak khusus didalam pemerintahan
banyak merugikan kepentingan umat Islam
bahkan menganggap rendah mereka. Kemudian
Bani Umayyah menerapkan Politik diskriminatif
kerajaan terhadap non-Arab (mawali)
d. Mengubah sistem pemerintahan Khalifah yang
bercorak demokratis (syura) menjadi monarki.
Berbeda dengan empat khalifah sebelumnya,
Muawiyah tidak menyerahkan masalah ini kepada
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umat Islam, tetapi menunjuk putranya Yazid
menjadi penggantinya. Ini mengawali corak
monarki dalam pemerintahan Islam yang
berlangsung hingga awal abad ke 20 M
e. Meneruskan perluasan wilayah. Bersatunya
berbagai suku bangsa dibawah naungan Islam
melahirkan benih-benih peradaban baru yang
bercorak Islam, walaupun Bani Umaiyah lebih
memusatkan perhatiannya pada pengembangan
kebudayaan Arab. Benih-benih peradaban baru itu
kelak berkembang pesat dizaman dinasti
Abbasiyah sehingga dunia Islam menjadi pusat
peradaban dunia selama berabad-abad
f.

Selain perluasan kekuasaan, Mu‟awiyah juga
melakukan berbagai penyempurnaan dalam
bidang
administrasi
negara
(birokrasi),
perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Dalam
bidang
administrasi
negara,
Mu‟awiyah
memperkenalkan lembaga pengawal pribadi
(hajib) dalam sistem pemerintahan. Mu‟awiyah
mendapat inspirasi pelembagaan hajib ini dari
pengaruh Syam dan Persia, juga dari tragedi
sebelumnya, yaitu tragedi terbunuhnya Ali.41
Pada masa Bani Umayyah ini lah hajib
pertama kali di perkenalkan, karena pada masa
Khulafaurrasyidin lembaga hajib
ini tidak
diperlukan, karena siapapun bias bertemu dengan
khalifah. Berbeda dengan masa Umayyah, tidak
sembarang orang bisa bertemu dengan khalifah
karena selain menjadi pengawal, hajib juga
bertugas menjadi kepala rumah tangga istana
bertugas mengatur para pejabat atau siapapun
yang akan bertemu dengan khalifah. Namun ada

41
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tiga orang yang bisa bertemu dengan khalifah
tanpa perantara hajib, mereka adalah:
1) muazin untuk memberi tahu waktu shalat
2) shahib al-barid penjaga pos yang membawa
berita penting untuk khalifah,
3) shahib al-tha’am,
keperluan istana.

yang

mengurus

hal

Selain itu hajib juga menjadi pendamping
seorang gubernur yang bertanggung jawab di satu
wilayah atau provinsi. Pada masa dinasti Umayyah
para pejabat hajib direkrut dari kaum bangsawan atau
orang-orang kepercayaan Khalifah.42
7. Masa Bani Abbasiyah
Menjelang akhir Dinasti Umaiyah , terjadi
bermacam-macam kekacauan yang disebabkan oleh
penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali
dan bani Hasyim, dan merendahkan kaum muslimin
yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi
kesempatan dalam pemerintahan, dan pelanggaran
terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia
dengan cara terang-terangan. Pada tahun 132 H/750
M tumbanglah Bani Umaiyah dengan terbunuhnya
Marwan ibn Muhammad, yang saat itu menjadi
khalifah terakhir. Maka berdirilah daulah Abbasiyah
dengan diangkatnya khalifah pertama Abdullah ibn
Muhammad, dengan gelar Abu al-Abbas al Saffah
pada tahun 132-136 H/750-754 M.
Kejayaan Bani Abbas terjadi pada masa
Khalifah Harun ar-Rasyid (170-193 H/78-809 M) dan
anaknya Al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M). Pada
masa pemerintahan Ar-Rasyid, negara dalam keadaan
makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin
42
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walaupun ada juga pemberontakan, dan luas
wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga sampai ke
India. Pada masanya hidup para filosof, pujangga, ahli
baca Al-Qur‟an serta para ulama dibidang agama.
Dari semua khalifah Bani Abbasiyah, alMakmun (813-833) tampil sebagai khalifah yang
paling gigih berusaha mewujudkan kerajaan yang
ideal. Ia berkeinginan agar kekhalifahan mandiri dari
pengaruh tentara dan para pemimpin agama popular,
dengan cara memikat hati dan pikiran rakyatnya
secara langsung. Ia menggunakan sebuah kebijakan
kultural yang dirancang untuk meningkatkan tatanan
budaya tinggi dan standar intelektualitas yang luhur.
Dengan cara demikian ia berharap bias lebih
meningkatkan otoritas khalifah.43
Politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah, yaitu:
a. Kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah
yang mempertahankan keturunan Arab murni
dibantu oleh wazir, menteri, gubernur dan para
panglima beserta pegawai-pegawai yang berasal
dan berbagai bangsa dan pada masa ini yang
sedang banyak diangkat dari golongan Mawali
turunan Persia
b. Kebijakan memindahkan ibu kota kerajaan ke
Baghdad. Pada mulanya pusat pemerintahan Bani
Abbasiyah berada di Kufah. Namun karena kota
ini kurang aman, karena Kufah adalah basis
pendukung Syi‟ah yang sangat pro Ali, yang
kamudian dipindahkannya ke Hasyimiyah, dekat
Kufah. Tetapi disini juga masih dirasa kurang
aman, sehingga ibu kota dipindahkan ke Baghdad.
Kota Baghdad sebagai ibukota negara, menjadi
43
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pusat kegiatan politik, sosial dan kebudayaan,
juga pusat ilmu pengetahuan dijadikan sebagai
kota internasional yang terbuka untuk semua
negara, bangsa dan keyakinan sehingga
terkumpullah disana bangsa-bangsa Arab, Turki,
Persia, Romawi, Qibthi, Hindu, Barbari, Kurdi
dan sebagainya
c. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu
yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan
para pembesar lainnya membuka kemungkinan
seluas-luasnya
untuk
kemajuan
dan
perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah
sendiri pada umumnya adalah ulama yang
mencintai ilmu, menghormati sarjana dan
memuliakan pujangga. Sebagai bentuk apresiasi
kepada ilmu pengetahuan, khalifah berani
membayar mahal kepada ilmuwan-ilmuwan yang
berhasil menerjemahkan buku-buku dari bahasa
asing kedalam bahasa Arab, seperti dari bahasa
Yunani dan lainnya
d. Kebebasan berpikir diakui sepenuhnya. Pada
waktu itu akal dan pikiran dibebaskan benarbenar dari belenggu taqlid (mengikuti pendapat
tanpa tau sumbernya), hal ini menyebabkan orang
sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam
segala bidang termasuk bidang aqidah, filsafat,
ibadah, dan sebagainya.
e. Para menteri turunan Persia diberi hak penuh
dalam menjalankan pemerintahan sehingga
mereka memegang peranan penting dalam
membina peradaban Islam.44

44

Ibid, 51.

40
Sistem pemerintahan yang dikembangkan
Bani Abbasiyah merupakan pengembangan dari
bentuk yang telah dilaksanakan sebelumnya, Bani
Abbasiyah
mengembangkan
empat
aspek
pemerintahan, yaitu:
a. Aspek Khilafah
Bani Abbasiyah menyatukan kekuasaan
agama dan politik. Perhatian mereka terhadap
agama tentu tidak lepas dari pertimbangan politis,
yaitu untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka
terhadap rakyat. Perhatian mereka terhadap
agama tentu tidak terlepas dari pertimbangan
politis, yaitu untuk memperkuat posisi dan
melegitimasikan kekuasaan mereka terhadap
rakyat. Pemanfaatan bahasa agama dalam
pemerintahan ini terlihat dalam pernyataan alManshur bahwa dirinya adalah wakil Allah Swt di
bumi-Nya (Zhill Allah fi al-Ardh), pernyataan alManshur ini menunjukkan bahwa khalifah
memerintah berdasarkan amanat dari Tuhan,
bukan pilihan rakyat.
Oleh karena itu kekuasaannya adalah suci
dan mutlak serta harus dipatuhi oleh umat, karena
khalifah berkuasa dalam masalah politik
kenegaraan serta agama sekaligus. Para khalifah
Bani Abbas akhirnya mengklaim diri mereka
sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi (the
shadow of God on the Earth) dan khalifah Tuhan,
bukan khalifah Nabi. Berdasarkan prinsip ini,
kekuasaan khalifah bersifat absolut dan tidak
boleh digantikan kecuali setelah ia meninggal.
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b. Aspek Wizarah
Wizarah adalah salah satu aspek
kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala
negara.Orang yang membantu dalam pelaksanaan
tugas-tugas negara tersebut dinamakan wazir.
Sebelum masa Abbasiyah, wizarah memang
sudah ada namun belum terlembaga. Pada masa
Bani Abbasiyah dibawah pengaruh budaya Persia
wazir ini mulai dilembagakan. Wazir ini bertugas
sebagai
tangan
kanan
khalifah.
Wazir
menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama
khalifah. Dia juga mempunyai hak mengangkat
dan memecat pegawai pemerintahan, kepala
daerah bahkan hakim. Wazir juga berperan
mengoordinasikan
departemen-departemen
(diwan), seperti departemen perpajakan (diwan
al-kharaj), departemen pertahanan (diwan aljaisy), dan departemen keuangan (diwan bayt almal).
al-Mawardi membagi wazir menjadi dua bentuk,
yaitu:

1) Wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang
pemerintahan), yaitu wazir (pembantu
khalifah) yang diangkat dan diberi mandat
oleh khalifah untuk menangani berbagai
urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya
sendiri. Posisi wazir yang berperan sebagai
pembantu kahlifah dapat lebih mempermudah
khalifah dalam mengurus berbagai persoalan
umat daripada ditangani sendiri. Keberadaan
wazir dapat menjadikan seorang khalifah
lebih mampu mengontrol diri, lebih terjaga
dari kekeliruan dan bentuk penyimpangan.
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2) Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang
administrasi), memiliki wewenang yang
lemah dan hanya membutuhkan syarat yang
sedikit. Karena kewenangannya masih
dibatasi oleh pendapat dan gagasan khalifah.
Wazir tanfidzi hanya sebagai mediator antara
khalifah dan rakyat. Tugas dari wazir tanfidzi
hanya melaksanakan perintah khlifah,
merealisasikan titahnya, menindaklanjuti
keputusannya, menginformasikan pelantikan
pejabat, mempersiapan pasukan, serta
melaporkan informasi-informasi penting dan
aktual kepada khalifah supaya ia dapat
menanganinya sesuai perintah khalifah.45
c. Aspek Kitabah
Pada masa Bani Abbasiyah berkuasa,
diangkat katib-katib oleh wazir untuk membantu
wazir dalam pemerintahan.Ini disebabkan karena
besarnya pengaruh wazir pada saat itu sehingga
wazir membutuhkan tenaga untuk membantu
tugas-tugasnya dalam mengkoordinasi masingmasing department. Diantaranya jabatan katib ini
adalah: katib al-masa’il (asisten pribadi), katib alkharaj (pajak), katib al-jund (militer), katib alsyurthah dan katib al-qadhi (hakim).46
d. Aspek Hijabah
Hijabah
berarti
pembatas
atau
penghalang. Dalam sistem pemerintahan Bani
Abbasiyah, hajib berarti pengawal khalifah dan
protokol kenegaraan, karena tugas dan wewenang
adalah menghalangi serta membatasi supaya tidak
45
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semua orang bebas bertemu dengan Khalifah Bani
Abbas. Mereka bertugas menjaga keselamatan
dan keamanan khalifah. Bila ada tamu yang
datang, hajib terlebih dahulu menanyakan maksud
dan tujuannya, setelah itu barulah hajib
memutuskan boleh tidaknya ia bertemu khalifah.
Kalau boleh hajib sendiri yang mengantarkannya
kepada Khalifah.47

F. Lembaga Hajib dan Perkembangannya
Adanya hajib nampaknya merupakan suatu
kebutuhan dalam pemerintahan. Kompleksnya masalah
kenegaraan dan luasnya wilayah kekuasaan menuntut
perlunya Khalifah bersikap lebih hati-hati terhadap segala
kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jadi dapat
dipahami bahwa hajib sama dengan pasukan pengawal
Presiden (Paspampres) pada masa sekarang. Harun
Nasution menyebutkan bahwa hajib yang kuat bahkan
dapat memiliki kekuasan yang lebih dari wazir. Hajib
memegang kedudukan penting dalan pemerintahan Bani
Abbasiyah, hajib mempunyai pengaruh dalam sebagian
besar urusan pemerintahan. Menteri menteri department
harus mendapat persetujuan hajib dalam melaksanakan
tugasnya. Berbeda dengan Dinasti Umayyah, pada masa
Abbasiyah ini mereka memperbolehkan orang-orang non
Arab menjadi bagian dari pejabat pemerintahan pada
masa itu.
Harun Nasution menyebutkan bahwa hajib dapat
diartikan sebagai kepala rumah tangga istana. Bahkan
hajib yang kuat bisa memiliki kekuasaan yang lebih besar
dari wazir. Hajib memegang kedudukan penting dalam
pemerintahan Bani Abbas.Ia mempunyai pengaruh besar
dalam urusan pemerintahan. Menteri-menteri departemen
47
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harus mendapat persetujuan hajib dalam melaksanakan
tugas-tugas kenegaraan.
Hajib atau al-hajib adalah seorang pejabat
pengadilan, setara dengan bendahara, didunia muslim
awal yang berevolusi untuk memenuhi berbagai fungsi.
Jabatan tersebut muncul di bawah kekhalifahan Umayyah,
tetapi memperoleh pengaruh dan apresiasi pada masa
Dinasti Abbasiyah, hajib menjadi salah satu jabatan senior
negara bersama wazir. Selain menjadi pengawal khalifah,
hajib adalah orang kepercayaan dan bertanggung jawab
penuh kepada amir atau khalifah. Hajib pada akhirnya
disebut sebagai perdana menteri yang bertugas sebagai
penghubung antara amir atau khalifah dengan majelis
wazir (menteri negara), hajib juga mengawasi tiga
cabang utama yaitu kepala rumah tangga kerajaan,
kearsipan, dan depertmen keuangan, serta beberapa
memegang jabatan sebagai pemimpin tentara. Dalam
dinasti Umayyah dan Abbasiyah, gelar hajib (penjaga
pintu) diberikan bagi mereka yang melindungi khalifah,
serta yang akan memperbolehkan atau tidak rakyat yang
akan bertemu dengan khalifah. Pada waktu itu jabatan
hajib lebih rendah dari jabatan lainya, namun seiring
berjalannya waktu mengingat jabatan hajib berperan
sebagai pelindung khalifah maka kedudukannya menjadi
penting.48
Pada masa Bani Umayyah tugas utama seorang
hajib adalah menjadi pengawal/ menjaga khalifah, dan
mengatur serta membawa orang yang hendak menemui
khalifah, ia juga sebagai kepala staf dan pengendali
urusan distana. Menurut Joesoef Sou‟yb, pada masa
pemerintahan Bani Umayyah khalifah Mu‟awiyyah Ibn
Abi Sufyan merupakan khalifah yang melakukan inovasiinovasi dalam pemerintahan. Muawiyyah adalah khalifah
48
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pertama kali yang meniru sikap hidup asing yang penuh
dengan kemewahan dan keagungan, mengenakan bajubaju yang terbuat dari sutera, dan peralatan yang mewah
mengagumkan di dalam istana kediamannya. Akan tetapi
Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan
di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan
mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan
menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di
sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan
bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya,
jabatan khusus seorang hakim (qadhi) mulai berkembang
menjadi profesi tersendiri, qadhi adalah seorang spesialis
dibidangnya.49
Pada tahun 132 H/750 M setelah berakhirnya
Dinasti Umayyah maka berdirilah Dinasti Abbasiyah
dengan diangkatnya khalifah pertama Abdullah ibn
Muhammad, dengan gelar Abu al-Abbas al- Saffah pada
tahun 132-136 H/750-754 M. pada masa ini jabatan hajib
masih ada dan dengan tugas yang sama. Dalam sistem
pemerintahan Bani Abbas, hajib (petugas hijab) berarti
pengawal khalifah, karena tugas dan wewenang mereka
adalah menghalangi dan membatasi agar tidak semua
orang bebas bertemu dengan Khalifah Bani Abbas.
Mereka bertugas menjaga keselamatan dan keamanan
Khalifah. Dengan demikian gelar hajib masih digunakan
untuk pembawa acara dan perantara antara penguasa
dengan birokrasi, tetapi juga sebagai pangkat militer yang
diberikan para jenderal dan gubernur provinsi.
Selanjutnya hajib bertanggung jawab dalam
menjalankan hukuman bagi para pemberontak, yang juga
bertanggung jawab untuk disiplin militer, dalam
perkembangannya pun para hajib ini di rekrut dari
49
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kalangan kelas militer. Di Mesir, hajib dipimpin oleh
orang-orang yang meduduki jabatan tinggi, yang di sebut
naib yang memiliki kekuasaan mengangkat atau
menurunkan pejabat tertentu jika diperlukan. Disamping
itu hajib mempunyai kewenangan terhadap rakyat dan
para tentara. Setelah perpecahan dinasti Abbasiyah pada
abad ke-9 hingga 10, banyak dinasti yang yang muncul di
dunia Islam Timur yang mencontoh praktik administrasi
dan pemerintahan Abbasiyah. Namun dalam historiografi
Arab, keberadaan hajib ini sering dikaburkan atau ditutupi
secara halus, karena
dianggap buruk/keras dalam
masyarakat Muslim awal, karena cenderung pada
berkuasa yang terbilang kejam.50

G. Khalifah Pada Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah
1. Khalifah Masa Bani Umayyah
Dinasti
Bani
Umayyah
merupakan
pemerintahan kaum Muslimin yang berkembang
setelah masa Khulafaurasyidin yang dimulai pada
tahun 41 H/661 M. Bani Umayyah didirikan oleh
Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Oleh karena itu,
Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh
utama Bani Umayyah. Muawiyah selain menjadi
pendiri juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah.
Dia dipandang sebagai pembangun dinasti ini, dalam
diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat sorang penguasa,
politikus, dan administrator. Keberhasilan Muawiyah
mendirikan Dinasti Umayyah bukan hanya karena
kemenangan diplomasi dalam peran Shiffin dan
terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak
semula Muawiyah memiliki “basis rasional” yang
50
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solid sebagai landasan pembangunan masa depan.
Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari
Suriah dan keluarga Bani Umayyah, ia merupakan
seorang administrator yang sangat bijaksana dalam
menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki
kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati.
Dinasti Bani Umayyah berkuasa sekitar 90
tahun, yakni dari tahun 661 M /14 H sampai dengan
750 M/132 H, selama kurun waktu tersebut, terdapat
14 orang khalifah yang pernah memerintah yaitu51:
a. Muawiyah bin Abi Sufyan (41-60 H/661-679 M)
Dalam
sejarah
peradaban
Islam
Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang
mengubah sistem pemerintahan dalam Islam,
yang awalnya berupa sistem pemerintahan yang
bersifat demokrasi mufakat menjadi pemerintahan
monarki. Pengalaman politik Muawiyah bin Abi
Sufyan telah memperkaya dirinya dengan
kebijakan-kebijakan dalam memerintah, mualai
dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan
perang, kemudian menjabat sebagai kepala
wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan
Palestina. Khalifah Utsman menobatkannya
sebagai “Amir Al-Bahr” yang memimpin
penyerbuan ke kota Konstantinopel walaupun
belum berhasil.
Kebijakan-kebijakan pada masa Muawiyah yaitu,
1) Mengubah sistem pemerintahan dari
demokratis menjadi monarki (kerajaan turun
temurun)
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2) Memindahkan pusat
Madinah ke Damaskus
3)

pemerintahan

dari

Mendirikan departemen Pencatatan (Diwanul
Khatam)

4) Mendirikan pelayanan pos (Diwanul Barid)
5) Memisahkan urusan keuangan dari urusan
pemerintahan dengan mengangkat seorang
pejabat khusus yang diberi gelar sahibul
kharaj
6) Mendirikan Kantor Cap (Pencetakan mata
uang)
7) memperkenalkan lembaga pengawal pribadi
(hajib) untuk pertama kalinya
8) Mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai
putra
mahkota
maka
kepemimpinan
diserahkan kepadanya.52
9) membangun armada perang pertama dalam
sejarah Islam, dan mengatur pembagian gaji
tentara secara teratur
10) Jabatan khusus seorang hakim (qadhi) mulai
berkembang menjadi propesi tersendiri.

Seperti
yang dikemukakan Ali Husni alKharbutily, bahwa Muawiyah adalah orang yang
cerdik dan sangat ahli dalam bidang siyasah. Oleh
karena itu, Muawiyah membagi wilayah
kekuasaannya kepada lima front kekuatan politik,
yaitu:
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1) front Jazirah Arab yang meliputi Hijaz,
Yaman, Makkah dan Madinah
2) Front Mesir yang mencakup seluruh wilayah
Mesir
3) Front Irak yang mencakup wilayah-wilayah
Teluk Persia, Aman, Bahrain, Sijistan,
Kirman, Khurasan sampai ke Punjab India
4) Front Asia kecil yang mencakup wilayah
Armenia dan Azerbaijan
5) Front Afrika yang mencakup wilayah Barbar,
Andalusia dan Negara-negara di Sekitar laut
Tengah.

Selain itu berbagai pendekatan lain juga
dilakukan oleh Muawiyah, di antaranya
pendekatan psikologis dan pendekatan sosial
kesejahtraan. Hal itu dapat dilihat atas tindakan
Muawiyah yang tidak akan segan memberikan
hadiah uang cukup banyak kepada masyarakat
terutama yang menentangnya, memberikan
otonomi
daerah,
memberikan
jaminan
kesejahtraan kepada Hasan bin Ali, memberi uang
kepada Qudamah dan beberapa rakyat Irak.
Semua ini dilakukan demi mendapatkan
dukungan dan simpati masyarakat serta
bermaksud
untuk
menanamkan
kekuatan
politiknya.53
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b. Yazid bin Muawiyah (60-64 H/ 679-683 M)
Pada saat Yazid naik tahta, terjadi
penentangan dari oposisi-oposisinya seperti Syiah
yang telah membaiat Husain bin Ali (salah satu
ahl-bait) di Kufah sebagai khalifah. Konflik
pengangkatan khalifat ummat Islam ini berujung
dengan peperang di wilayah Karbala. Yazid
berhasil mematahkan pemberontakan dengan
kematian Husein. Penolakan pemimpin terjadi
tidak lama setelah kematian Husein di Makkah
dan Madinah. Yazid memeranginya dengan
serangan besar(dalam riwayat lain kota Haramain
hancur akibat serangan Yazid). Yazid wafat tahun
64 H setelah berkuasa selama 4 tahun. Pada era
ini, pemerintahan Islam tidak banyak berkembang
dan mengalami stagnasi disebabkan khalifah
Yazid terfokus pada penumpasan pemberontakan
dari berbagai pihak.
Para sejarawan Barat memberikan
berbagai pandangan terkait Yazid bin Muawiyah.
Jullius Wellhausen menyatakan bahwa Yazid
adalah pemimpin yang lunak dan hanya
menggunakan kekerasan hanya bila merasa
dibutuhkandan dia juga bukan pemimpin zalim.
Kemudian Michael Jan de Goeje, orientalis
Belanda, menyatakan bahwa Yazid adalah pecinta
damai. Dan menurut G. R. Hawting sejarawan
Britania, dia hanya melanjutkan kebijakan
ayahnya terkait diplomasi, tetapi berbeda dengan
Mu'awiyah, dia tidak berhasil memenangkan hati
oposisi dengan hadiah dan suap.
Kebijakan-kebijakan pada era Yazid hanya
meneruskan kebijakan yang telah dibentuk oleh
ayahnya Muawiyah, dan hanya membentuk lima
department baru, yaitu:
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1) Pengawal (hajib)
2) Keamanan (al-hars)
3) Pos surat (al-rasa’il)
4) Perpajakan (al-kharaj)
5) Kepolisian (al-shurtah).54
c. Muawiyah bin Yazid (64 H/ 683 M)
Muawiyah bin Yazid merupakan putra dari Yazid
bin
Muawiyah,
dan
ia
menggantikan
kepemimpinan sepeninggalan ayahnya. Namun ia
memegang jabatan sebagai khalifah hanya dalam
beberapa bulan. Ia mengalami tekanan jiwa yang
berat, karena tidak sanggup memikul tanggung
jawab kekhalifahan. Selain itu ia harus mengatasi
masa kritis dengan banyaknya perselisihan antar
suku. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid
maka habislah keturunan Muawiyah.55
d. Marwan bin Hakam (64-65 H/ 683-684 M)
Muawiyah
bin
Yazid
tidak
menunjuk
penggantinya sebagai khalifah selanjutnya,
namun
keluarga
besar
Bani
Umayyah
menunjuknya sebagai khalifah, sebab ia dianggap
paling depan mengendalikan kekuasaan dengan
pengalamannya. Marwan bin Hakam pada masa
Utsman bin Affan, seorang pemegang stempel
khalifah, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ia
adalah gubernur Madinah dan menjadi penasihat
pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus.
Masa pemerintahan Marwan bin Hakam pada
periode ini diwarnai dengan perang saudara,
namun Marwan dapat memenangkannya. Marwan
54
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menghadapi segala kesulitan satu persatu yang
kemudian dapat menduduki wilayah Mesir,
Palestina, Hijaz, dan Irak. Kepemimpinannya
tidak berlangsung lama hanya 1 tahun, sebelum
ia wafat. Marwan menunjuk Abdul Malik dan
Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalnya
secara berurutan.
e. Abdul Malik bin Marwan (65-86 H/ 684- 705 M)
Abdul Malik bin Marwan merupakan orang kedua
terbesar dalam deretan para khalifah Bani
Umayyah, sehingga ia disebut sebagai “pendiri
kedua” bagi kedaulatan Bani Umayyah. Pada
masa
kepemimpinannya
ia
mampu
mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah
dan wibawa kekuasan Bani Umayyah dengan
dapat ditundukkannya gerakan para pemberontak.
beberapa kebijakan yang diambil oleh Abdul
Malik pada masa kepemimpinannya.
1) Menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa
resmi dalam administrasi di seluruh wilayah
bani Umayyah
2) Mencetak mata uang secara teratur
3) Pengangkatan gubernur dari kalangan Bani
Umayyah saja yakni kawankawan, kerabatkerabat dan keturunannya. Bagi para
gubernur tersebut tidak diberikan kekuasaan
secara mutlak
4) Guna memperlancar pemerintahannya ia
mendirikan kantor-kantor pos dan membuka
jalan-jalan guna kelancaran dalam pengiriman
surat
5) Membangun beberapa gedung, masjid dan
saluran air
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6) Bersama dengan al-Hajjaj ia mnyempurnakan
tulisan mushaf al-Quran dengan titik pada
huruf-huruf tertentu.
f.

Al-Walid bin Abdul Malik (86-96 H/ 705- 714 M)
Setelah wafatnya Abdul Malik bin Marwan,
pemerintahan dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul
Malik. Pada masa ini kekuasaan Islam melangkah
sampai ke Spanyol. Masa pemerintahan Al-Walid
bin Abdul Malik adalah masa ketertiban,
ketentraman, kemakmuran dan kekayaan yang
melimpah ruah. Karena kekayaan melimpah ruah
maka ia menyempurnakan pembangunanpembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan
jalan. Ia juga menyantuni para yatim piatu, fakir
miskin dan penderita cacat seperti orang buta,
lumpuh dan sakit kusta. Ia membangun masjid alAmawi yang terkenal hingga sekarang di
Damaskus, membangun masjid al-Aqsha di
Yerussalem, serta memperluas masjid Nabawi di
Madinah. Ia juga melakukan penyantunan kepada
para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita
cacat. Ia membangun rumah sakit bagi penderita
kusta di Damaskus.

g. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H/714-717 M)
Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak
kakaknya dalam memimpin, ia sangat mencintai
kehidupan dunia dan kegemarannya bersenang
senang. kurang bijaksana dan tamak terhadap
harta, akhirnya ia dibenci oleh rakyatnya dan
mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah,
begitu pula masyarakatnya. Sebelum meninggal ia
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menunjuk Umar
penggantinya.56

bin

Abdul

Aziz

sebagai

h. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H)/ 717-719 M)
Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai khalifah
ketiga yang besar dalam Dinasti Bani Umayyah.
Ia seorang yang takwa dan bersih dan adil. Ia
banyak menghabiskan waktunya di Madinah, kota
dimana ia menjadi gubernur pada masa al-Walid
(khalifah ke 6), untuk mendalami ilmu agama
Islam, khususnya hadits. Sebelumnya ia
merupakan pejabat yang kaya akan ilmu dan harta
namun ketika menjadi khalifah ia berubah
menjadi orang yang zahid, sederhana, bekerja
keras, dan berjuang tanpa henti sampai akhir
hayatnya. Ia bahkan mengembalikan sebagian
besar hartanya berupa tanah dan perhiasan
istrinya ke baitul-mal. Umar wafat pada usia 39
tahun setelah berkuasa kurang lebih selama 2
tahun.
kebijakan
yang
terkenal
selama
masa
kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yaitu:
1) Secara resmi ia memerintahkan
mengumpulkan hadits
2) Mengadakan perdamaian antara Amamiyah,
Syi‟ah dan Khawarij
3) Menaikkan gaji para gubernur
4) Memperbarui dinas pos
5) Menyamakan kedudukan orang non Arab
yang dinomor duakan dengan orang-orang
Arab (kedudukan mawali disejajarkan dengan
muslim Arab), sehingga mengembalikannya
56
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kepada kesatuan muslim yang universal. Ia
mengurangi pajak dan menghentikan
pemabayaran jizyah bagi orang Islam yang
baru.57
i.

Yazid bin Abdul Malik (101-105 H/ 719-723 M)
Pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik
bangkit kembali konflik antara. Kaum Khawarij
kembali menentang pemerintahannya karena
mereka menggap Yazid kurang adil dalam
memimpin. Sikap kepemimpinannya sangat
bertolak belakang dengan pola kepemimpinan
Umar bin Adul Aziz, ia lebih menyukai berfoyafoya sehingga ia dianggap tidak serius dalam
kepemimpinannya.

j.

Hisyam bin Abdul Malik (105- 125 H/ 723-742
M)
Setelah wafatnya Yazid, saudaranya Hiyam bin
Abdul Malik kemudian naik tahta. Pada masa
kepemimpinannya terjadi perselisihan antara bani
Umayyah dengan bani Hasyim. Pemerintahannya
yang lunak dan jujur, banyak jasanya dalam
pemulihan keamanan dan kemakmuran, akan
tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar
kesalahan-kesalahan para khalifah pendahulunya
serta gerakan oposisi yang terlalu kuat yakni
kekuatan yang berasal dari bani Hasyim yang
didukung oleh golongan mawali menjadi
ancaman serius pada masa pemerintahannya.

k. Al-Walid bin Yazid (125-126 H/ 742- 743M)
Walid oleh para penulis Arab dilukiskan sebagai
orang yang tidak bermoral, pemabuk, dan
pelanggar aturan. Pada awal mulanya ia
57
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menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada fakir
miskin dan orang-orang lemah. Namun semua itu
digugurkan dengan sifatnya yang pendendam,
serta jahat kepada sanak saudaranya. Sikapnya ini
semakin
mempertajam kemerosotan
bani
58
Umayah.
Sepeninggal Al-Walid bin Yazid, masih ada tiga
khalifah yang memerintah dalam kurung waktu
enam tahun, yaitu: Yazid bin Walid bin Abdul
Malik (126 H/743 M), Ibrahim bin Al-Walid dan
Marwan bin Muhammad. Namun, khalifahkhalifah ini bukan hanya lemah, tetapi juga
bermoral buruk. Hal inilah yang
semakin
memperkuat golongan oposisi. Akhirnya pada
tahun 750 M, Dinasti Bani Umayyah digulingkan
oleh Bani Abbasiyah. Marwan bin Muhammad
sebagai khalifah terakhir melarikan diri ke Mesir,
ditangkap dan dibunuh disana oleh pasukan Bani
Abbasiyah.
Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, harus
diakui banyak sekali keberhasilan yang telah di capai,
jika diklasifikan maka paling utama yang dapat dilihat
dari wilayah kekuasaan dan Perpolitikan, dan
Perkembangan Keilmuan, berikut diantaranya adalah:
a. Ekspansi (perluasan wilayah/daerah kekuasaan)
secara besar-besaran. Daerah itu meliputi
Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah
Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia,
Afganistan, Pakistan, Purkmenia, Uzbek, dan
Kirgis di Asia Tengah.
b. Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di
berbagai bidang, seperti mendirikan dinas pos dan
tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda
58
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yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang
jalan, berusaha menertibkan angkatan bersenjata
dan mencetak mata uang, memperkenalkan
lembaga pengawal pribadi (hajib) untuk pertama
kalinya.
c. Pada jabatannya Muawiyah membuat jabatan
khusus seorang hakim (qadhi) mulai berkembang
menjadi profesi tersendiri, Qadhi adalah seorang
spesialis dibidangnya
d. Pada masa Khalifah Abd al-Malik mengubah
mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di
daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia
mencetak uang tersendiri pada tahun 659 M
dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab.
e. Khalifah Abd Al-Malik juga berhasil melakukan
pembenahan administrasi pemerintahan dan
memberlakukan Bahasa Arab sebagai bahasa
resmi
administrasi
pemerintahan
Islam.
Keberhasilan Khalifah Abd al-Malik diikuti oleh
puteranya al-Walid ibn Abd Al-Malik (705-715
M) seorang yang berkemauan keras dan
berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia
juga membangun jalan jalan raya yang
menghubungkan sutu daerah dengan daerah
lainnya, pabrik-pabrik, gedung pemerintahan dan
mesjid-mesjid yang megah .
f.

Pada aspek politik, Bani Umayyah menyusun tata
pemerintahan yang sama sekali baru untuk
memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan
administrasi negara yang lebih teratur. Selain
mengangkat Penasihat sebagai pendamping,
Khalifah Bani Umayyah di bantu beberapa
sekretaris yaitu: Katib ar-Rasail yaitu sekretaris
yang bertugas menyelenggarakan administrasi
dan surat menyurat dengan para pembesar
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setempat, Katib al-Kharaj yaitu sekretaris yang
bertugas menyelenggarakan penerimaan dan
pengeluaran negara, Katib al-Jund yaitu sekretaris
yang bertugas menyelenggarakan segala hal yang
berkaitan dengan ketentaraan, dan Katib asySyurtah yaitu sekretaris yang bertugas sebagai
pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
g. Perkembangan
Keilmuan,
pada
masa
pemerintahan dinasti umayyah, kota Makkah dan
Madinah menjadi tempat berkembangnya musik,
lagu dan puisi. Sementara itu di Irak (Bashrah dan
Kufah) berkembang menjadi pusat aktivitas
intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Marbad,
kota satelit di Damaskus, berkumpul para
pujangga, filsuf, ulama, dan cendikiawan
lainnya.59
2. Khalifah Pada Masa Bani Abbasiyah
Abu al-Abbas al-Saffah (750-754 M) adalah
pendiri
dinasti
Abbasiyah.
Tetapi
karena
kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja‟far al-Mansur
(754-775 M) yang banyak berjasa dalam membangun
pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada tahun 762 M,
Abu Ja‟far alMansur memindahkan ibukota dari
Damaskus ke Hasyimiyah, kemudian dipindahkan
lagi ke Baghdad. Oleh karena itu, ibukota
pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengahtengah bangsa Persia. Abu Ja‟far al-Mansur dicatat
sebagai pendiri dinasti Bani Abbasiyah yang berkuasa
lebih kurang 20 tahun dan dianggap sebagai tokoh
yang terkenal hebat, berani, kuat, tegas, serta gagah
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perkasa.
Ditangannyalah
dinasti
Abbasiyah
mempunyai pengaruh yang sangat kuat. 60
Pembagian masyarakat Abbasiyah terbagi
dalam 2 kelompok besar yaitu, kelas khusus dan kelas
umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga
khalifah (Bani Hasyim) para pembesar negara
(Menteri, gubernur dan panglima), Kaum bangsawan
non Bani Hasyim (Quraisy) pada umumnya, dan para
petugas khusus, tentara dan pembantu Istana.
Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman,
ulama, pujangga fukoha, saudagar dan penguasa
buruh dan petani.
Para
sejarawan
seperti
Al-Kudhri
mengklasifikasikan periode Bani Abbasiyah menjadi
empat masa, yaitu:
a. Pepengaruh Persia periode pertama (132 H/750M
– 232 H/847 M.
Pada era ini, kekuasaan berada di tangan orangorang Persia. Para khalifah yang berkuasa
diantaranya
1) Abu al-„Abbas Abdillah al-Saffah, (132-136
H/750-754 M)
Hal paling awal yang dilakukan oleh alSaffah adalah mengeksekusi lawan-lawan
politik, menggagas konsep negara teokrasi
(sistem pemerintahan yang berpedoman pada
Tuhan), mesin propoaganda dialihfungsikan
sebagai sarana memperkuat kekhalifahan,
menarik suku-suku lain selain Arab, ia juga
membangun
kantor
sebagai
pusat
pemerintahan di daerah Anbar. Setelah al60
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saffah wafat, ia kemudian digantikan oleh
saudaranya sendiri setelah 4 tahun memegang
kekuasaan.61
2) Abdullah Abu Ja‟far al-Manshur (136-158
H/754-775 M)
Secara de facto, al-Manshur merupakan
pendiri
dan
peletak
dasar
bentuk
pemerintahan Abbasiyah. Pada masanya,
terjadi berbagai macam intrik politik seperti
perang melawan pemberontakan. Al-Mansur
melenyapkan sekte-sekte yang menyimpang,
ia juga memindahkan ibu kota negara ke kota
yang baru dibangunnya, yaitu di Baghdad,
dekat bekas ibu kota Persia, dengan demikian,
pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas
berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu
kota yang baru ini al-Manshur melakukan
konsolidasi dan penertiban pemerintahannya,
di antaranya dengan membuat semacam
lembaga eksekutif dan yudikatif. Berikut
bentuk kebijakannya
a) Al-Manshur menyatakan bahwa dirinya
adalah wakil Allah Swt di bumi-Nya
(Zhill Allah fi al-Ardh), pernyataan alManshur ini menunjukkan bahwa
khalifah memerintah berdasarkan amanat
dari Tuhan, bukan pilihan rakyat.
b) Dalam masalah agama, ia mengatur
masalah peradilan, pajak, dan masalah
hisbah (mazhab)
c) Dalam
bidang
pemerintahan,
dia
menciptakan
tradisi
baru
dengan
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mengangkat wazir sebagai koordinator
dari kementrian yang ada, membentuk
lembaga
protokol
negara/pengawal
(hajib), sekretaris negara, dan kepolisian
negara di samping membenahi angkatan
bersenjata.
d) Diatur pula jabatan-jabatan lain seperti
gubernur dan hakim
e) Jabatan pos yang sudah ada sejak masa
dinasti Bani Umayyah ditingkatkan
peranannya dengan tambahan tugas.
Kalau dulu hanya sekadar untuk
mengantar surat. Pada masa al-Manshur,
jawatan
pos
ditugaskan
untuk
menghimpun seluruh informasi di daerahdaerah sehingga administrasi kenegaraan
dapat berjalan lancar. Para direktur
jawatan pos bertugas melaporkan tingkah
laku gubernur setempat kepada khalifah.
f) Sementara masalah kenegaraan menjadi
urusan khalifah.
Abdullah Abu Ja‟far al-Manshur menjabat
selama 22 tahun, dan merupakan khalifah
pertama yang mempunyai dampak besar
pada
kemajuan
pemerintahan
Bani
Abbasiyah.62
3)

Abu „Abdillah Muhammad al-Mahdi (158169 H/775-785 M)
Khalifah selanjutnya ialah Abu „Abdillah
Muhammad al-Mahdi putra dari Abdullah
Abu Ja‟far al-Manshur . Politik yang ia pakai
lebih menunjukkan kesantunan dan kasih
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sayangnya kepada keluarga Ali dan juga
Anshar di Hijaz. Namun, dalam menghadapi
orang-orang zindik (anti agama), ia sangat
kuat dan tegas. Al-Mahdi memilih lima ratus
orang Anshar dan dijadikan tentara dan
pengawalnya.
Setelah masa al- Mahdi, anaknya al-Hadi
(169-170 H/785 – 786 M) menjadi khalifah
keempat Bani Abbasiyah. Ia meneruskan
langkah ayahnya dalam memerangi orang
zindik namun ia tidak menunjukkan politik
kasih sayang kepada rakyatnya. Dia ia
menjadi khalifah kurang lebih 1 tahun
lamanya.
4)

Abu Ja‟far Harun al-Rasyid
H/786-809 M)

(170-193

menjadi khalifah kelima menggantikan
saudaranya. Beberapa revolusi yang tidak
terlalu mengganggu stabilitas istana juga
terjadi dan perselisihan antara orang-orang
Mudhar dan Yaman juga sempat mencuat.
Al-Rasyid
juga
memperjelas
sistem
pemerintahan
dengan
menerapkan
pembatasan masa jabatan seorang wazir.
Pada masa ini terjadi perkembangan ilmu
pengetahuan yang sangat pesat. Namun pada
akhir
periode
pemerintahan
terjadi
pemberontakan dari orang-orang Barmak,
dan sebagian penduduk Maroko memisahkan
diri dari Dinasti Abbasiyah.63
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Beberapa kebijakan yang dibuat
Khalifah Harun al-Rasyid, yaitu:

oleh

a) Bidang kesehatan, membangun rumah
sakit, mendirikan lembaga pendidikan
dan farmasi
b) Bidang sosial, membangun pemandian
umum
c) Bidang militer, menerapkan
pengetahuan didalam kemiliteran,

ilmu

membekali pasukan pemanah dengan
pakaian anti api, pelontar nafa
d) Bidang pendidikan, yaitu dengan
memuliakan
guru,
mendirikan
perpustakaan, menerjemahkan bukubuku pengetahuan dalam bahasa Arab,
menjadikan masjid sebagai pusat
pendidikan, kurikulum berpusat pada AlQuran.64
Khalifah-khalifah berikutnya yang berkuasa
adalah Abu Musa Muhammad alAmin (193198 H/809-813 M), Abu Jafar „Abdillah alMakmun (198-218 H/813-833 M), Abu Ishaq
Muhammad al-Mu‟tashim (218-227 H/833842 M), dan Abu ja‟far Harun al-Watsiq
(227- 232 H/842-847 M). Beberapa catatan
penting yang terjadi pada era kepemimpinan
empat khalifah ini, masuknya unsur Turki
pada masa pemerintahan al-Mu‟tashim, dan
makin berkembangnya
pengaruh dan
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kekuasaan orang-orang Turki pada masa
Persia periode pertama.65
b. Pengaruh Turki periode pertama (232-334 H /
847-945 M)
Setelah al-Watsiq wafat, puteranya al-Mutawakkil
menggantikannya
(847-861
M)
dengan
menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut,
kebijakan politik meliputi; Membagi wilayah
kekuasaan menjadi tiga,
3. Wilayah barat diberikan kepada al Muntansir
(861-862 M), sedang wilayah timur diberikan
kepada putera kedua yang berusia tiga tahun
yaitu al-Musta‟in (862-866 M), dan Syam
diserahkan ke putra bungsu yang masih bayi
yaitu al-Mu‟tazz (866-869 M). Masingmasing mereka ditunjuk seorang wali. Para
wali inilah yang kemudian berkuasa
4. Kebijakan
keagamaan,
diantaranya
membatallkan aliran Mu‟tazilah sebagai
aliran resmi negara diganti dengan
kepercayaan Sunni sebagai agama
5. Ia mendekati para petani dan pedagang,
memperbaiki kanal (saluran air), menunda
pembayaran pajak tanaman sampai buahnya
matang, akan tetapi kekuasaan khlaifah belum
begitu kuat sehingga ia kembali didominasi
oleh oragn-orang Turki
6. kondisi ekonomi yang awalnya sangat
melimpah dan kaya mulai mengalami
penyusutan karena banyaknya pengeluaran,
khususnya keharusan memberi gaji atau upah
untuk tentara Turki.
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Al Mutawakkil membagi kekuasaannya kepada
ketiga putranya dengan membagi tiga wilayah
kekuasaan.
1) Wilayah barat diberikan kepada al-Muntansir
(861-862 M) yang hanya berkuasa selama
enam bulan karena wafat
2) Kemudian para petinggi Turki mengangkat
al-Musta‟in (862-866 M) sebagai khalifah.
Pada masa pemerintahannya, keadaan negara
sangat tidak sehat sampai membayar gaji
tentara pun sangat sulit.
3) Kemudian para jenderal Turki, Bugha dan
Wasif memaksanya untuk menyerahkan
kekuasaan kepada alMu‟tazz (866-869 M).
Setelah berkuasa, al-Mu‟tazz menyingkirkan
semua rivalnya termasuk Bugha dan Wasif.
Namun tidak lama ia bertahan sebagai
khalifah, para jenderal akhirnya juga
memaksa untuk menyerahkan kekuasaan.
Selanjutnya para jenderal Turki mengangkat
putera al-Wasiq, Muhtadid bi Allah (869-870 M),
sebagai khalifah. Namun sebelas bulan kemudian
mengalami
nasib
yang
sama
seperti
pendahulunya.
Para
jenderal
akhirnya
mengangkat Mu‟tamid (870-892 M), sebagai
khalifah. Sejak khalifah berikutnya alMu‟tadid
(892-902 M) sampai al-Mustaqfi (944-946 M)
kekuasaan sudah mulai dikendalikan oleh para
amir dinasti Buwaih.66
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c. Pengaruh Bani Buwaihi periode Ketiga, masa
Persia kedua (334-447 H/945-1070 M).
Pada periode ini, Dinasti Bani Abbas berada di
bawah kontrol Bani Buwaih. Bani Buwaih
merupakan keturunan Abu Syuja‟ Buwaih. Para
khalifah yang menjabat diantaranya, Abu alQasim alFadl al-Muthi‟ (334-363 H), Abu Bakr
„Abd al-Karim al-Tha‟i (363-381 H), Abu „Abbas
Ahmad al-Qadir (381-422 H), dan Abu Ja‟far
„Abdillah al-Qaim (422-467 H). Kekuasaan Bani
Buwaih dimulai dari seorang sekertaris khalifah
al-Mustakfi bernama Ahmad ibn Buwaih. Ibn
Buwaih masuk ke Baghdad pada 334 H, dan
khalifah memberinya gelar al-Mu’idz al-Daulah,
saudaranya, Ali ibn Buwaih diberi gelar Imad alDaulah, dan saudaranya yang lain, Hasan ibn
Buwaih mendapat gelar Rukn al-Daulah.
Menurut Yusuf al‟Isy yang menjelaskan bahwa
situasi yang terjadi pada masa pengaruh Bani
Buwaih sebagai berikut,
1) Bani Buwaih telah menyerang Dinasti
Abbasiyah dengan begitu, negara Islam yang
sangat luas tersebut menjadi tanggung jawab
dinasti Bani Buwaih
2) Serangan tersebut tidak disertai latihan yang
memadai untuk memimpin atau memerintah
sebuah negara yang sangat luas wilayahnya
3) Bani Buwaihi tidak memiliki sosok pemimpin
yang sangat kuat untuk memimpin seluruh
negara. Mereka hanya memiliki tiga
bersaudara dari Bani Buwaihi masing-masing
memiliki kekuasaan terhadap kerajaan. Ibu
kota kekuasaan mereka adalah Baghdad,
Rayy, dan Syiraz. Pada awalnya mereka bisa
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rukun, namun generasi setelahnya mulai
melakukan perebutan kekuasaan
4) Tentara kekhalifahan tidak terdiri dari satu
suku, tetapi terdiri dari dua kelompok yaitu
angkatan darat Daila dan angkatan berkuda
Turki
5) Kedua kelompok berbeda dalam hal
madzhab. Orang Dailam bermazhab Syiah
Zaidiyyah sementara orang-orang Turki
beraliran Sunni. Keenam, Bani Buwaihi
selain mewarisi sebuah negara yang luas,
mereka juga mewarisi kondisi ekonomi
negara yang sedang sulit.
d. Pengaruh Bani Saljuk periode keempat, masa
Pengaruh Turki Kedua. (447 – 590 H / 1055 –
1194 M). 67
Kemunculan dinasti Seljuk sebagai suatu
kekuatan Turki yang berasal dari daerah yang
membentang diantara Kirghiztan sampai Bukara,
yang berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun
suku Ghuz di wilayah Turkistan. Ketika itu
mereka belum bersatu kemudian dipersatukan
oleh Seljuk ibn Tuqaq. Karena itu, mereka disebut
orang-orang Seljuk. Setelah Seljuk ibn Tuqaq
meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh
anaknya, Israil. Namum, Israil dan kemudian
penggantinya Mikail, saudaranya ditangkap oleh
penguasa
Ghaznawiyah.
Kepemimpinan
selanjutnya dipegang oleh Thugrul Bek.
Pemimpin
Seljuk
terakhir
ini
berhasil
mengalahkan Mas‟ud al-Ghaznawi, penguasa
dinasti Ghaznawiyah (429 H/1036 M). Setelah
keberhasilan
tersebut,
Thugrul
67
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memproklamasikan berdirinya sebagai Dinasti
Seljuk.
Pada tahun 432 H/1040 M dinasti ini
mendapat pengakuan dari khalifah Abbasiyah di
Baghdad posisi dan kedudukan khalifah lebih
baik
setelah
dinasti
Seljuk
berkuasa.
kewibawaannya
dalam
bidang
agama
dikembalikan setelah beberapa lama “dirampas”
orang-orang Syi‟ah. Dinasti-dinasti kecil yang
sebelumnya memisahkan diri, setelah ditaklukkan
dinasti Seljuk ini, kembali mengakui kedudukan
Baghdad, bahkan mereka terus menjaga keutuhan
dan keamanan Abbasiyah untuk membendung
faham Syi‟ah dan mengembangkan madzhab
Sunni yang dianut mereka. Pada masa ini banyak
melahirkan
ilmuwan
muslim,
dan
pembangunannya diantaranya
1) Al-Zamakhsyari dalam bidang tafsir, bahasa
dan teologi
2) Al-Qusyairy dalam bidang tafsir
3) Abu Hamid al-Ghazali dalam bidang teologi
4) Farid al-Din al-„Aththar dan Umar Khayam
dalam bidang sastra.
5) Pada masa sultan Maliksyahterkenal dengan
pembangunan masjid, jembatan, irigasi dan
jalan raya.
Setelah Sultan Maliksyah dan perdana
menteri Nizham al-Mulk wafat dinasti Seljuk
mulai mengalami masa kemunduran di bidang
politik. Perebutan kekuasaan dianggota keluarga,
setiap daerah kekuasaan berusaha melepaskan diri
dari pusatpemerintahan, beberapa dinasti kecil
memerdekakan diri. Kekuasaan dinasti Seljuk
berakhir ditangan Khawarizm Syah pada tahun
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590 H/1199 M. Perang Salib juga membawa
kekhalifahan Abbasiyah sudah diambang
kehancuran, saat-saat itulah sudah muncul
kekuatan-kekuatan raksasa baru, bangsa Mongol
yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah di
Baghdad. Bani Abbasiyah tidak mampu
mencegah pusat peradaban Islam terbesar di
dunia, Baghdad, baik secara fisik maupun secara
kultur oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh
cucu Jenghis, Hulagu Khan (1258 M).68
Berdasarkan penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa pola pemerintahan yang
diterapkan pada masa Banu Abbasiyah berbeda-beda,
dengan kebijakannya masing-masing, diantaranya,
a. Pada masa pemerintahan Banu Abbasiyah,
khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa
tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan,
pemimpin sakral (wakil Allah Swt di bumi-Nya)
b. menciptakan tradisi baru dengan mengangkat
wazir sebagai koordinator dari kementrian yang
ada,
membentuk
lembaga
protokol
negara/pengawal (hajib), sekretaris negara, dan
kepolisian negara di samping membenahi
angkatan bersenjata.
c. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada
masa pemerintahan Harun Al-Rasyid (786-809
M) dan putranya Al Makmun (813-833 M)
d. Pada masa pemerintahan khalifah Banu
Abbasiyah, masing-masing mempunyai kebijakan
baik politik, keagamaan, dan ilmu pengetahuan
umum.
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Itulah gambaran umum dari hajib dimana
lembaga ini pertama kali diperkenalkan pada masa
Dinasti Umayyah dan saat kekuasaan Khalifah
Muawiyyah Ibn Abi Sufyan yang juga merupakan
bapak pendiri Dinasti Bani Umayyah dan juga
khalifah pertama Bani Umayyah.
Setelah membahas tentang hajib, selanjutnya akan
dibahas mengenai Paspampres.
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