
ULAMA DAN PENGUASA DALAM PERSPEKTIF IMAM 

AL-GHAZALI DAN RELEVANSINYA DENGAN 

KEPEMIMPINAN DI INDONESIA  

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos) 

Dalam Ilmu Ushuluddin 

 

 

Oleh 

NABIL ABDURRAHMAN 

NPM. 1631040067 

 

Jurusan : Pemikiran Politik Islam 

 

 

Pembimbing I  : Abd. Qohar, M.Si 

Pembimbing II  : Drs. Agustamsyah, M.IP 

 

 

 
 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M



 ii 

ABSTRAK 

 

 

Ulama dan penguasa terlibat dalam kebersamaan membangun 

negeri dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang 

adil. Pemikiran Al-Ghazali mengenai Ulama dan Penguasa memiliki 

tujuan utama tersendiri dalam sistem pemerintahan pada masanya. 

Seharusnya Ulama sebagai figur sentral sebagai pusat para penguasa 

meminta arahan dan saran dalam melaksanakan jabatan mereka 

sebagai pemimpin,. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

Ulama dan penguasa dalam persfektif Imam Al-Ghazali dan 

relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia. Adapun metodelogi 

penelitian yang dipakai adalah kepustakaan (Library Research) dan 

bersifat deskriptif. Karena penelitian ini bersifat deskriftif maka 

Sumber data primer adalah karya-karya tokoh yang diteliti yang 

berkaitan dengan pokok masalah dan buku-buku yang berkaitan 

langsung dengan objek penelitian menjadi acuan pokok. Berdasarkan 

penelitian ini mengenai Ulama dan penguasa dalam persfektif Imam 

Al-Ghazali dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia, di 

masa Imam Al-Ghazali Ulama fokus mendalami ilmu pengetahuan 

yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari penguasa dan juga 

mengharap hadiah berupa materi dan kedudukan yang dijanjikan 

penguasa pada saat itu. Oleh sebab itu Al-Ghazali meninggalkan 

semua apa yang dia miliki seperti jabatan sebagai penasehat 

pemerintah di masanya. Karena hal tersebut bersifat menyimpang jauh 

dari keutamaan seorang Ulama. Relevansinya dengan kepemimpinan 

di Indonesia adalah Ulama dan penguasa memberikan kontribusi di 

kancah perpolitikan yang bertujuan untuk eksistensi dan mendapatkan 

kekuasaan. Ulama sebagai figur keagamaan sangat berpengaruh besar 

dalam mensukseskan tujuan umat yaitu kesejahteraan masyarakat. 

Namun proses yang dilakukan Ulama dan penguasa untuk mencapai 

kesejahteraan dan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 

agama. Sehingga konsep relevansi Ulama dengan Penguasa yang 

seharusnya saling berkesinambungan untuk mencapai kemaslahatan 

umat malah sebaliknya mereka saling memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan mereka pribadi, dan dampaknya masyarakat bukan lagi 

menjadi fokus utama melainkan kekuasaan dan jabatan.  
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MOTTO 

 

                   

                   

                           

 

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah,dan taatilah Rasul 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang 

sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama 

(bagimu) lagi lebih baik akibatnya”.  

 (QS. An-Nisa (4) : 59). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam proposal ini 

adalah “ULAMA DAN PENGUASA DALAM PERSFEKTIF 

IMAM AL-GHAZALI DAN RELEVANSINYA DENGAN 

KEPEMIMPINAN DI INDONESIA”. Maksud judul proposal 

ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok 

yang terkandung dalam judul tersebut, hal ini selain dimaksud 

untuk mempermudah pemahaman, juga mengarahkan pada 

pengertian yang jelas sesuai dengan dikehendaki penulis.  

Ulama berasal dari kosa kata bahasa Arab bentuk jamak 

dari kata Alim (ُػ١ٍ) artinya orang berpengetahuan, ahli ilmu, 

orang pandai. Dalam bahasa Indonesia menjadi bentuk tunggal 

yaitu orang yang ahli dalam agama islam. Sedangkan pengertian 

agama secara harfiah adalah orang yang memiliki ilmu.
1
 Ulama 

tidak hanya berfungsi sebagai pencerah keagamaan tapi ulama 

telah jauh masuk kedalam aspek-spek kehidupan masyarakat 

termasuk aspek politik. 

Penguasa adalah orang yang muenguasai, orang yang 

berkuasa untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Penguasa 

bisa dikatakan sebagai kepala negara. Sedangkan menurut Ibnu 

Abi Rabi penguasa adalah dasar kekuasaan dan otoriter raja 

adalah mandat dari tuhan, yang telah memberikan kedudukan 

istimewa kepada mereka dengan keutamaan dan keunggulan, 

telah memperkokoh kekuasan mereka dinegara mereka.
2
 

                                                           
1 Muhtaharom, Reproduksi Ulama di ERA Globalisasi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), h. 12.  
2  Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), 48. 



 

 

 

2 

Persfektif menurut KKBI adalah sudut pandang.
3
 

Menurut martono persfektif adalah suatu cara pandang terhadap 

suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang 

digunakan dalam melihat suatu fenomena.
4
 

Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 H (1058 M) di 

desa Taberan distrik Thus Persia dan bernama Abu Hamid 

Muhammad dengan gelar “Hujatal Islam”  yang mengandung arti 

bukti kebenaran islam dan gelar wangsanya Al-Ghazali. Imam 

Al-Ghazali adalah seoang ulama, ahli pikir, ahli filsafat islam dan 

tasawuf terkemuka yang memberikan banyak sumbangan bagi 

perkembangan kemajuan manusia.
5
 

Relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti 

bersangkut paut, yang ada hubungannya, atau selaras. Jadi 

relevansi adalah keterkaitan atau hubungan antar dua hal atau 

lebih.
6
 

Kepemimpinan di Indonesia adalah  kepemimpinan yang 

menganut sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden 

sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. 

Presiden juga dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri 

dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Selama lebih 

dari 75 tahun kemerdekaan indonesia telah memiliki tujuh 

presiden yaitu presiden Soekarno, Soeharto, BJ.Habibie, 

Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Joko Widodo.   

                                                           
3 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahhasa Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama Edisi Ke Empat, 2008),  945.  
4 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), 46.  
5 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin(Buku Pertama: Biografi Imam Al-

Ghazali, Ilmu, Iman) diterjemahkan Al-Haj Maulana Fazlul-Karim, (Bandung: Marja, 

2014), 11. 
6 Plus Apartanto dan M. Dahlan Al-Bahry, Kamus Ilmiah Populer, 

(Surabaya: PT.Arkola, 1994), 666. 
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Pemerintah membutuhkan ulama, utamanya sebagai 

penasehat dan sumber mendapatkan berbagai keputusan yang 

dilandasi oleh hukum agama. Sedangkan ulama membutuhkan 

penguasa untuk mendukung aktivitasnya dalam berbagi bidang 

seperti hal peradilan, pendidikan, kesufian, bahkan sampai hal hal 

strategis lainnya seperti membangun pondasi masyarakat 

berakhlak mulia. 

Relevansi yang dibangun antara ulama dan penguasa 

terjadi saat orde baru pada masa KH. Abdurrahman Wahid dan 

saat ini pada masa pemerintahan bapak Ir. Joko Widodo banyak 

sekali mendapat keritikan dari masyarakat karena hubungan yang 

dijalankan tidak saling berkesinambungan antara pemimpin 

dengan ulama melainkan dari kedua belah pihak ulama dan 

penguasa memiliki ideologi yang didasari oleh kepentingan 

poitik, sehingga apa yang digagas oleh penguasa maupun ulama 

berjalan tidak sesuai dengan garis lurus tujuan mereka pada saat 

ini realitasnya ulama ikut berperan dalam kancah berpolitikan 

dengan menggunakan armada sendiri yang berasasan syariat 

islam melalu partai politik, organisasi masyarakat, dan 

komunitas-komunitas lainya. Hal ini dikarenakan ada persaingan 

antara ulama dengan penguasa dalam mencapai suatu kekuasaan. 

Namun penguasa pada saat ini juga tidak mementingkan 

arahan nasihat dari para ulama secara deskriptif bahwa penguasa 

dalam menjalankan roda pemerintahan sedikit tidak 

menghiraukan nasihat dari ulama yang mana di Indonesia asas 

beragama adalah sebagai dasar atau cermin dalam melaksanakan 

kekuasaan yang demokrasi di Indonesia melalui peran dari ulama. 

Sehingga ulama sangat berperan dalam mencapai kesejahtraan 

sosio-keagamaan di Indonesia, sosok ulama dan pemimpin sangat 

dibutuhkan dalam proses mencapai kesejahteraan sosial jika 
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keduanya rusak dalam menjalin komunikasi yang baik maka 

dampak akan tertuju kepada masyarakat.
7
 

Berdasarkan istilah-istilah dalam pengertian diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa judul  proposal skripsi “Ulama dan 

Penguasa dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Relevansinya 

dengan Kepemimpinan di Indonesia” adalah seseorang yang 

menguasai ilmu agama serta menjadikan ilmu agama sebagai 

acuan untuk kepemimpinannya dalam berpolitik dengan sudut 

pandang menurut Imam Al-Ghazali mengenai cara menjalankan 

kepemimpinan di Indonesia. 

   

B. Latar Belakang Masalah 

Ulama memiliki kedudukan yang sangat penting dan 

menjadi bagian vital ditengah masyarakat muslim khususnya. 

Peran ulama ini mencakup aspek sosial dan politik disamping 

dari Fokus utamanya tentang keagamaan, ulama pun mengisi 

beberapa posisi penting didalam beberapa departemen dan komisi 

khusus dipemerintahan yang menangani masalah hukum, 

pendidikanm dan urusan keagamaan.
8
  

Hubungan ulama dan penguasa diera Islam dapat dilihat 

pada zaman Imam Al-Ghazali, yang sangat memberikan dampak 

besar bagi keadaan pemerintahan di massanya dan juga bagi pola 

pikir maupun kepribadian  Imam Al-Ghazali. Pada saat itu 

kejiwaannya terganggu tepatnya pada 488H/ 1095M yang 

menyebabkan dirinya tidak dapat lagi memberi pelajaran 

dikuliah. Dengan kondisinya tersebut dirinya meninggalkan 

Baghdad dengan dalih untuk melaksanakan haji, tetapi yang 

                                                           
7 Fachry Ali, esai Politik Tentang Habibie dari Teknokrasi ke Demokrasi, 

(Jakarta: Mizan, 2013), 105.  
8 Rosehan Anwar dan Andi Bahruddin Malik, Peran dan Fungsi Ulama 

Pendidikan, (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan 

Agama, 2003), 1. 
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sebenarnya bukan hanya itu dirinya ingin meninggalkan status 

guru besarnya dan karirnya secara keseluruhan selaku ahli hukum 

dan teolog. Dengan hal tersebut Al-Ghazali berkata bahwa 

sebenarnya dia takut masuk neraka, dengan melakukan banyak 

kritik atas kerusakan yang telah ulama lakukan pada masa-

masanya. Oleh karena itu dirinya berniat meninggalkan bagdad 

dan status karir dan gelarnya bukan karna gangguan kejiwaan 

semata akan tetapi yang didalamnya dirinya juga ikut terlibat 

karena jabatan tersebut korup. Oleh sebab itu satu-satu cara untuk 

dirinya jauh dari keburukan tersebut dirinya telah meninggalkan 

jabatannya tersebut. 
9
 

Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin 

mengatakan: “Sesungguhnya, kerusakan rakyat di sebabkan oleh 

kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa 

disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama 

disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan, dan barang siapa 

dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus 

rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta 

segala persoalan”.  

Menurut beliau ada empat macam penguasa, yaitu:
10

 1) 

penguasa kuat yang mampu beramar ma‟ruf nahi munkar bagi 

dirinya sendiri, pejabatnya, pegawainya dan seluruh rakyatnya. 

Penguasanya yang seperti ini bagaikan para pejuang yang 

berjihad dijalan Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah melimpah 

atas mereka, 2) penguasa lemah yang tidak dapat melakukan 

upaya-upaya dalam Pemerintahannya dan karena kelemahan para 

pejabat dan pegawainya tidak mencegah kemunkaran yang terjadi 

dalam masyarakat. Hal ini disebababkan oleh kelemahan 

                                                           
9 Yogi Kurniawan, “Hubungan Ulama dan Umara menurut Imam Al-

Ghazali dan Relevansinya di Indonesia”. (Skripsi Pemikiran Politik Islam UIN Raden 

Intan Lampung, Lampung 2018.   
10 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin (Buku Kelima: Pergaulan, Uzlah, 

Adab Musafir, Musik dan Ekstase, Kitab Amar Ma‟ruf dan Nahi Munkar, Adab dan 

Akhlak Nabi, trans. oleh Al-Haj Maulana Fazlul-Karim, (Bandung: Marja, 2014), 

128.   
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imamnya. Penguasa seperti ini berada di ambang kebinasaan dan 

tidak akan mendapat rahmat dan keselamatan dari Allah, 3) 

penguasa yang mampu beramar ma‟ruf nahi munkar bagi para 

pejabat dan pegawainya, tetapi penguasa ini tidak mampu 

beramar ma‟ruf nahi munkar bagi dirinya sendiri. Penguasa 

seperti ini mencelakakan dirinya sendiri sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Rasullah SAW “ penggembala yang bodoh 

adalah penggembala yang mencelakakan dirinya sendiri” 

ibaratnya, si penggembala dapat menyelamatkan domba-domba 

gembala dari jurang yang terjal, tetapi dia sendiri jatuh 

kedalamnya, dan 4) penguasa dzalim, dimana dia sendiri dan 

pejabat serta pegawainya berbuat munkar. Maka penguasa ini 

bersama-sama pejabat, pegawai dan rakyatnya akan binasa.
 
 

Bagi Imam al-Ghazali, krisis yang menimpa suatu negara 

dan masyarakat berakar dari kerusakan yang menimpa para 

ulamanya. Karena itu, reformasi yang dilakukan Sang Imam 

dimulai dengan memperbaiki para ulama. Selain itu dalam 

pandangannya pemimpin negara tidak boleh dipisah dari ulama. 

Ulama tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana agama tidak boleh 

ditinggalkan oleh negara. Ulama pun harus memberikan 

kontribusinya dengan nasihat dan peringatan terutama nasihat-

nasihat akidah dan adab kepada pemimpin. Usaha-usaha 

perbaikan politik yang di lakukan Imam al-Ghazali dengan 

menerapkan amar ma‟ruf nahi munkar kepada ulama sekaligus 

kepada penguasa. Tahapan usaha yang dilakukan adalah, 

peringatan, kemudian nasehat.
11

 

Imam al-Ghazali sangat berkomitmen terhadap faktor 

perbaikan dan pembaharuan. Baginya, seorang ulama atau 

ilmuwan semestinya melakukan reformasi konstruktif untuk 

kebaikan politik di negara. Mereka tidak boleh diam, karena ini 

merupakan bentuk dari amar ma‟ruf nahi munkar. Imam al-

Ghazali pun telah menunjukkan dirinya sebagai ulama yang 

                                                           
11

 Ibid., 222. 
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memiliki pemikiran cemerlang, yang disegani dan diterima oleh 

para pejabat negara serta para ulama lain pada zamannya. Kepada 

pemimpin negara, ia memberi nasihat bagaimana cara 

menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan 

adab untuk kemaslahatan bersama. dengan pemimpin yang 

mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan syariah.
12

 

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah mahdhah dan 

muamalah yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga 

tentang kepemimpinan, politik, negara, dan hubungannya antara 

pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa 

dengan yang dikuasai. Seorang pemimpin harus memegang janji, 

jujur, amanah, dan bertanggung jawab untuk menjalankan 

kekuasaanya berdasarkan kepentingan umum, hal tersebut adalah 

inti sari dari ajaran Islam. Kepemimpinan bukan suatu prestise 

yang perlu dibandingkan, tapi merupakan suatu bentuk 

pengabdian dan pertanggung jawaban prinsip-prinsip keimanan.  

Pada masa Imam Al-Ghazali hidup, bukan hanya 

kehilangan keutuhan dan persatuan dalam bidang politik umat 

islam yang terjadi, tetapi juga dalam bidang sosial keagamaan. 

Konflik sosial yang terjadi dikalangan umat islam pada masa 

Imam Al-Ghazali sebenarnya warisan pada masa lalu yang terus 

berlanjut hingga abad-abad selanjutnya, karna memang diantara 

kalangan intelektual tidak ada kesamaan pandangan dengan 

penguasa. Memang diakui bahwa para penguasa pada waktu itu 

sangat menjungjung tinggi ilmu pengetahuan. Oleh karna itu, 

para ulama kemudian saling berkompetisi dalam mempelajari 

ilmu pengetahuan. Akan tetapi tujuan yang dilakukan ulama 

tersebut bukan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan itu sendiri, akan tetapi untuk mendapatkan simpati 

dari penguasa yang selalu memantau perkembangan mereka guna 

direkrut untuk jabatan-jabatan yang menggiurkan.  

                                                           
12

 Ibid., 212.  
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Hubungan ulama dengan penguasa dikehidupan 

masyarakat beragama dalam memimpin dan mengembangkan 

sebuah moral dan pemikiran yang agamis dikalangan masyarakat 

khususnya, sangat menarik demi terciptanya manusia yang utuh 

dan memberi kemajuan dalam aspek lahiriah maupun batiniah. 

Pentinngnya keterlibatan para figure utama ini dalam kegiatan 

pembangunan untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial. Dalam 

pelaksanaannya bahkan tokoh agama dapat berperan lebih luas, 

bukan terbatas pada rohani masyarakat, akan tetapi dapat 

berperan  sebagai pembimbing dalam segala aspek agama 

maupun bermasyarakat serta menjadi mediator dalam seluruh 

aspek pembangunan disuatu Negara.
13

 

Menurut penjelasan diatas yang sudah dipaparkan secara 

umum bahwa sudah terlihat ulama ialah bukan hanya saja orang 

yang mendalami ilmu keagamaan akan tetapi orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga dari ilmu 

penegetahuan yang dimiliki, mereka dapat ikut serta dalam proses 

pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum. 

Dalam realitanya yang terjadi dilingkup Negara saat ini  dimasa 

pemerintahan Bapak Jokowidodo selaku Presiden RI. Bahwa 

keikut sertaan ulama dalam urusan perpolitikan dan 

pemerintahan, sangat menuai pro dan kontra dikalangan 

masyarakat jika bila diketahui bahwasanya masyarakat hanyalah 

mengerti bahwa ulama itu hanya sebatas pemuka agama atau 

sentral keagamaan.  Realitasnya saat ini ulama dapat menjabat 

sebagai apapun selagi mereka memiliki persyaratan politik yang 

cukup seperti halnya, dukungan politik, partai politik, dan tujuan 

politik yang pada puncaknya nanti untuk menduduki kursi 

kepemimpinan dan memegang kekusaan yang dicapai. Pada 

dasarnya tidak ada yang melarang seorang umat muslim 

berpolitik akan tetapi bila seorang ulama menerapkan fungsi dari 

politik tersebut salah kaprah dan membuat sengsara masyarakat, 

                                                           
13 Hamdan Rasyid, Bimbingan Ulama: Kepada Umara dan Umat, (Jakarta: 

Pustaka Beta, 2007), 18.  
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ini sudah tidak sejalan dengan semestinya yang seharusnya dapat 

mengontrol dan mengawasi para penguasa dalam mengeluarkan 

kebijakan dan langkah yang mereka lakukan agar sesuai dengan 

tujuan yang dicapai, akan tetapi ulama seiring berjalannya waktu 

ikut serta dalam kekuasaan dipemerintahan negara, dan lupa 

bahwa sejatinya mereka ialah seorang ulama yang seharusnya 

memberi nasihat kepada pemimpin melalui aspek-aspek 

keagamaan. Oleh sebab paermasalahan inilah yang sesuai dengan 

kondisi pada saat ini.
14

 

Permasalahan tersebut sesuai dengan ungkapan dari 

Imam Al-Ghazali mengenai hubungan ulama dan penguasa dalam 

Ihya Ulumuddin, Itulah pandangan beliau mengenai ulama dan 

penguasa. Bahwa jelas terdapat permasalahan antara keduanya 

yang mayoritas ulama dengan penguasa sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Dari penjelasan diatas cukup menjadi hipotesis awal, 

makaKpenulisKtertarikKuntuk meninjau, meneliti dan 

selanjutnya dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah dalam 

bentuk skripsiKberjudul “Ulama dan Penguasa Dalam Persfektif 

Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Kepemimpinan di 

Indonesia”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus 

penelitian ini adalah “Bagaimana peran Ulama dan Penguasa 

dalam persfektif Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan 

kepemimpinan di Indonesia?” fokus penelitian tersebut lalu 

dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut : 

1. Peran Ulama dan Penguasa dalam Persfektif Imam Al-

Ghazali 

                                                           
14 Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, (Jakarta: CV Rajawali, 

1983), 10.  
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2. Relevansi Ulama dan Penguasa dalam Persfektif Imam Al-

Ghazali dengan Kepemimpinan di Indonesia 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran ulama dan Penguasa dalam Persfektif 

Imam Al-Ghazali? 

2. Bagaimana Relevansi Ulama dan Penguasa dalam Persfektif 

Imam Al-Ghazali dengan Kepemimpinan di Indonesia? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui peran ulama dan penguasa dalam persfektif 

Imam AL-Ghazali. 

2. Untuk mengetahui relevansi ulama dan penguasa dalam 

persfektif Imam Al-Ghazali dengan kepemimpinan di 

Indonesia.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil studi diharapkan dapat menjadikan sumbangan 

pemikiran untuk khazanah keilmuan Politik Islam Terutama 

oleh mahasiswa pemikiran politik Islam, Fakultas Ushuludin 

UIN Raden Intan Lampung. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dihadirkan untuk ilmu 

pengetahuan dan penambahan wawasan yaitu sebagai 

sumbangsih terhadap dunia ilmu pengetahuan politik islam 

dan secara khusus adalah untuk mengembangkan 

pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa jurusan pemikiran 

politik Islam. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

DalamKduniaKakademisKditemukan beberapaKkarya 

ilmiah yang mengkaji Ulama dan Penguasa dalam Persfektif 
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Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Kepemimpinan di 

Indonesia, Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali, 

karya Ade Afriansyah S,Fil.I, Jurusan Agama dan Filsafat, 

Konsentrasi Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2014, adapun skripsi ini membahas tentang:
15

  

a) Konsep Pemimpin ideal menurut Imam Al-ghazali. 

b) Tipe pemikiran kepemimpinan Imam Al-ghazali.  

c) Relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali bagi 

kepemimpinan di Indonesia. 

2. Skripsi yang berjudul Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-

Ghazali dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia, karya 

Murdi Amin, Jurusan Filsafat Agama UIN Raden Intan 

Lampung 2018, adapun skripsi ini membahas tentang:
16

 

a) Gaya kepemimpinan dan karakteristik menjadi 

pemimpin ideal secara umum yang baik untuk 

diaplikasikan.  

b) Relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang 

pemimpin ideal ketika dikontektualisasikan dalam 

kepemimpinan di Indonesia.   

3. Buku Ihya Ulumuddin Buku Kelima: Pergaulan, Uzlah, 

Adab Musafir, Musik dan Ekstase, Kitab Amar Ma‟ruf dan 

Nahi Munkar, Adab dan Akhlak Nabi yang diterjemahkan 

oleh Al-Haj Maulana Fazlul Karim. Didalam buku ini 

terdapat penejelasan atau pembahasan mengenai juru 

pengingat adalah masuk dalam kategori Ulama yang 

memiliki ilmu pengetahuan lebih dibidang keagamaan Islam 

yang tugasnya memberi nasihat kepada umat demi 

kemaslahatan dunia akhirat.  

                                                           
15  Ade Afriansyah ”Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali”. (Skripsi Tesis 

Agama dan Filsafat Konsentrasi Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 

2014.  
16 Murdi Amin “Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan 

Relevansinya Dalam Konteks Indonesia”. (Skripsi Sarjana Filsafat Agama UIN Raden 

Intan Lampung), Lampung , 2018.  



 

 

 

12 

4. Buku Etika Berkuasa Nasehat-Nasehat Imam Al-Ghazali 

yang diterjemahkan oleh Arief B Iskandar dari kitab Al Tibrl 

al Masbuk Fi Nasihat al Mulk, buku ini berisi nasihat-

nasihat Imam Al-Ghazali kepada para penguasa. 

Didalamnya dijelaskan bahwa kekuasaan seorang pemimpin 

tak akan lekang dihantam zaman dan tak akan runtuh diserbu 

musuh selama ia memegang etika berkuasa dan berpijak 

pada keadilan serta selalu mereguk mata air keimanan. Imam 

Al-Ghazali juga mengungkapkan berbagai strategi dan 

perilaku yang semestinya dimiliki oleh seorang penguasa  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian 

kepustakan (Library Research). Jenis penelitian ini dapat 

didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan 

difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan 

pustaka baik berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal 

yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang 

menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan 

sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penyusun berusaha 

menunjukkan dan menjabarkan pendapat Imam Al-Ghazali.
17

 

2. Metode pengumpulan Data 

a) Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) 

untuk mencapai tujuan pengumpulan literature yang 

berkenaan dalam masalah yang diteliti dikelompokkan 

berdasarkan rujukan utama. Maka sumber datanya adalah 

Buku-buku yang berkaitan langsung dengan obyek 

penelitian menjadi acuan pokok atau data primer, seperti: 

Kitab Ihya Ulumuddin, kumpulan fatwa-fatwa Imam Al-

Ghazali, ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali, Kidah 

Ahlusunah Wal Jamaah    

                                                           
17 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian dan 

Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 49.  
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b) Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langssung melalui media 

perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain) seperti 

Jurnal-Jurnal terkait penelitian dan buku Islam dan tata 

negara.
18

  

3. Pendekatan 

Secara metodelogis, pendekatan penelitian ini 

menggunakan sosio-historis yaitu pendekatan yang digunakan 

untuk mengetahui latar belakang sosio-kultur dan sosio-politik 

seorang tokoh, karna pemikiran seorang tokoh merupakan 

hasil interaksi dengan lingkungannya. Metode ini 

dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap suatu 

kepercayaan, agama atau kejadian dengan melihatnya sebagai 

suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan 

waktu, tempat kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana 

kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul.  

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

Hermenneutik, yang nantinya diharap dapat memberikan 

makna atau penafsiran dan interpretasi terhadap fakta-fakta 

sosio-historis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa 

lampau sesuai dengan konteksnya.
19

  

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selanjutnya 

setelah melakukan analisis data seperti diatas, maka langkah 

penulis menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, 

penulis menggunakan metode deduksi. Metode deduksi adalah 

suatu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari 

                                                           
18 Etta Mamang Sangidjli dan Sopia, Metode Penelitian: Pendekatan 

Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010), 21.  
19

 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Suatu kajian 

Hermaneneutik, (Jakarta: Paramadian, 1996), 15  
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uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat 

khusus. 
20

 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis 

untuk memudahkan pengkajian dan pembahasan terhadap 

persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi 

ini sebagai berikut : 

Bab I pendahuluan, pembahasannya meliputi penegasan 

judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan sub 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II  landasan teori, 

pembahasannya meliputi teori tentang ulama dan penguasa, 

pertama, pengertian ulama, macam-macam ulama, fungsi ulama, 

kedudukan ulama dalam Al-Qur‟an dan Hadist.  Kedua, pengertian 

penguasa, objek penguasa, kriteria penguasa dan pemimpin. 

Ketiga, Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazali bagi para penguasa. Bab 

III Biografi Imam Al-Ghazali, bab ini meliputi dua bagian, 

pertama memaparkan biografi Imam Al-Ghazali yang meliputi : 

riwayat hidup Imam Al-Ghazali, karya-karya Imam Al-Ghazali. 

Kedua, memaparkan pandangan Imam Al-Ghazali dibidang sosial-

politik. Bab IV hasil pembahasan, pada bab ini meliputi peran 

ulama dan penguasa dalam persfektif Imam Al-Ghazali dan 

relevansinya  dengan kepemimpinan di Indonesia. Bab V penutup, 

berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.  

 

 

 

                                                           
20 Antoc Bakker dan Ahmad Crish Zubair,  Metodelogi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanislus, 1990), 21. 
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BAB II 

ULAMA DAN PENGUASA 

 

A. Ulama 

1. Pengertian Ulama 

Ulama bentuk jamak dari kata dari  alim ( ُػ١ٍ)  yang 

berarti orang yang berilmu. Ulama adalah orang yg diberi 

keistimewaan oleh Allah dengan diberikannya kemampuan 

untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yg bersifat qur'aniah 

maupun yang bersifat qauniyah. Sehingga dengan kemampuan 

yg dimilikinya itu mereka mampu mengenal Allah.
21

  

 Dalam upaya merumuskan kata ulama, ada beberapa 

pendapat sebagai berikut: 

a. K.H Ahmad Siddiq, ulama adalah tata istilah bagi orang 

yang memiliki syarat-syarat, yaitu memiliki ilmu agama 

yang mendalam, termasuk pengetahuan bahasa Arab 

yang luas, akhlak dan tingkah lakunya patut jadi tauladan 

bagi umat. Selain itu adalah bertaqwa kepada Allah. 

Karena setinggi apapun apabila tidak disertai dengan 

bertaqwa kepada Allah, maka jelas tidak akan dapat 

mengantarkan seseorang mencapai derajat sebagai umat.  

b. Imam Al-Ghazali berkata, "Masing-masing dari mereka 

(para imam) adalah giat dan tekun dalam melakukan 

ibadah menerapkan sifat zuhud dalam kehidupan, luas 

dan mendalam mengenai ilmu akhirat, cukup 

pengetahuannya tentang kemashlahatan manusia, 

mengenai hidup duniawiah, dan dengan ilmu 

pengetahuan mengarahkan diri hanya kepada Allah, 

dengan kemurnian niat".
22

 

                                                           
21 Muhammad Fadlun, Menjadi Ulama dan Umara yang Sukses, (Bandung: 

Pustaka Media Press, 2014), 11. 
22 Ibid., 12. 
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c. Hasan Basari, ulama adalah orang yang takut kepada 

allah swt disebabkan perkara gaib, suka terhadap setiap 

sesuatu yang disukai oleh allah SWT, dan menolak 

sesuatu yang dimurkainya. 

d. Ali ash-Shabuni, ulama adalah orang yang rasa takutnya 

kepada Allah SWT sangat mendalam disebabkan 

ma'rifatnya. 

e. Ibnu Katsir, ulama adalah orang yang benar-benar 

ma'rifatnya kepada allah sehingga mereka takut kepada 

nya. Jika ma'ifatnya sudah sangat dalam maka 

sempurnalah rasa takutnya kepada allah SWT.  

f. Sayyid Quthub, ulama adalah orang yang senantiasa 

berpikir kritis akan kitab  Al-Qur'an (yang mendalam 

maknanya) sehingga mereka akan ma‟rifat secara hakiki 

kepada Allah. Mereka ma'rifat karena memperhatikan 

tanda bukti ciptaan-nya. Mereka yang merasakan kemaha 

besaran-nya akan merasakan pula hakikat keagungannya 

melalui segala ciptaanya.  

Imam Ibnu kasir menukil dalam kitab tafsirnya 

pernyataan Sufyan ats-Tsauri dari abu hayyan at-Tamimi dari 

seorang laki-laki ia mengatakan: "Ulama itu ada tiga macam 

tingkatan: pertama, Orang yang mengetahui tentang Allah 

dan mengetahui perintahnya adalah orang yang takut kepada 

Allah, mengetahui aturan-aturan Allah dan kewajiban-

kewajiban-NYA. Kedua, Orang yang mengetahui tentang 

Allah tetapi tidak mengetahui perintah Allah adalah orang 

yang takut kepada Allah tetapi tetapi tidak mengetahui 

tentang aturan-aturan Allah dan kewajiban-kewajiban-NYA. 

Ketiga, Orang yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak 

mengetahui tentang Allah adalah orang orang yang 
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mengetahui aturan-aturan Allah dan kewajiban-kewajiban-

NYA tetapi tidak takut kepada Allah.
23

 

2. Macam-Macam Ulama 

Allah SWT telah menganugerahkan keistimewaan 

Ulama sebagai pewaris nabi dan penyembuh bagi orang yang 

keras hati. Mereka memiliki kemampuan untuk mencari 

kebenaran Tuhan lewat ayat-ayatnya, baik yang bersifat 

kauniyah (fenomena alam) maupun Qur'aniyah. Dengan 

disertai perasaan Khasyyah sekaligus tawwa kepada Allah. 

Namun perlu diketahui bahwa Ulama itu ber macam-

macam.
24

 

Menurut Imam Al-Ghazali, macam-macam Ulama 

dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Ulama Dunia 

Ulama dunia adalah Ulama yang mempergunakan 

ilmu pengetahuannya hanya untuk mendapatkan 

kesenangan dan kepuasan dunia, menjadikannya sebagai 

tangga untuk mencari pangkat dan kedudukan semata. 

Rasulullah SAW bersabda “ilmu itu ada dua macam, ilmu 

yang hanya dilidah, maka ilmu yang berarti adalah hujjah 

Allah terhadap makhluknya dan ilmu dalam hati, itulah 

ilmu yang berguna”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Abdil 

baru).
25

 

Ciri-ciri Ulama dunia diantaranya:  

1) mempergunakan ilmunya hanya untuk mendapatkan 

kepuasan dan mencari kedudukan dunia saja. 
26

 

2) ahli ibadat, tetapi ia fasik (senang melakukan 

perbuatan dosa dengan sengaja)  

                                                           
23 Ade Wahidin, Konsep Ulama menurut Al-qur'an (Studi Analitis atas 

Surah Fathir ayat 28), Al-Taddabur Jurnal Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, 49-50.  
24 Muhammad Fadlun, Menjadi Ulama dan Umara yang Sukses, (Bandung: 

Pustaka Media  Press, 2014), 19. 
25 Ibid., 20. 
26 Muhtarom, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), 277-278. 



 

 

 

18 

3) ilmunya yang dimilikinya tidak menambah 

kedekatannya kepada Allah, justru bertambah jauh 

karena kefasikannya 

4) hati nuraninya tidak hidup, karena hanya mencari 

keduniawian dengan amal akhirat 

5) sering melakukan maksiat secara sadar, padahal 

mereka tahu itu adalah perbuatan yang dilarang oleh 

agama 

6) Berfatwa sesuai dengan keuntungan pribadi 

7) ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, 

Rasulullah SAW bersabda: “dalam perjalanan 

Isra‟ku, aku telah melewati suatu golongan yang 

bibirnya digantung dengan gunting yang terbuat dari 

api.  Aku bertanya kepada mereka “Siapa kalian?” 

Mereka menjawab “kami adalah orang yang 

memerintahkan kebaikan tetapi tidak 

menjalankannya,  kami juga melarang untuk 

melakukan kejahatan tetapi kami sendiri 

menjalankannya”. (HR. Ibnu Hibban).
27

 

8) tidak membagikan ilmunya, Rasulullah SAW 

bersabda: “Barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu 

lalu disembunyikannya (tidak memberi keterangan) 

maka orang itu dihari kiamat kelak akan dikekang 

dengan api neraka”. (HR. Atha).  

9) tidak adanya kekuatan dalam keyakinan, Rasulullah 

SAW bersabda: "keyakinan itu merupakan iman yang 

menyeluruh". (HR. Imam Baihaqi). 

10) terbius oleh gemerlapnya dunia 

 

b. Ulama Akhirat 

Ulama akhirat adalah Ulama yang mengorietasikan 

ilmunya untuk kepentingan-kepentingan ukhrowi, mencari 

keridhaan Allah SWT demi kemaslahatan umum tanpa 

                                                           
27 Muhammad Fadlun, Menjadi Ulama dan Umara yang Sukses, (Bandung: Pustaka 

Media Press, 2014), h. 44. 
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mengabaikan dunia yang dibutuhkan sebagai sarana 

menuju ukhrawi. Mereka adalah penegak dan pelestari 

panji-panji ajaran Islam,  pewaris para nabi.
28

 

Ciri-ciri Ulama Akhirat diantaranya: 

1) memprioritaskan mendapatkan ilmu akhirat 

2) mengorietasikan umurnya untuk kepentingan ukhrawi 

3) menjaga jarak dengan pejabat dzalim, Rasulullah SAW 

bersabda: “Ulama adalah pembawa amanat Rasullulah 

kepada seluruh umat manusia sepanjang belum bergaul 

dengan pejabat (dzalim). Apabila mereka telah 

melakukan pergaulan, berarti berkhianat kepada Rasul, 

karena jagalah jarak dengan mereka dan jauhilah 

meraka”. (HR. Al-Aqili). 

4) Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual 

ilmunya, dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk 

kepentingan dunia. (QS. Al-Imran:199). 

konsekuen  terhadap apa yg difatwakannya 

5) menguatkan keyakinan, Rasulullah SAW bersabda: 

“Tiada seorang pun yang tidak mempunyai dosa, tetapi 

orang yang mempunyai kekuatan berfikir dan potenai 

keyakinan yang kuat, maka dosa-diaa itu tidak 

berbahaya baginya, karena jika ia berbuat dosa seger 

lah ia bertaubat, memohon ampun dan menyesal, maka 

terhapus lah dosa-dosanya itu dan tinggallah anugerah 

dan kelurahan Allah yang akan membawanya masuk 

surga”. (HR. At-Tirmidzi dan Hakim).  

6) selalu berhati-hati 

7) rendah hati (tawadhu)  

8) dalam mencapai ilmu pengetahuan sangat bergantung 

pada kekuatan penglihatan batinnya 

9) mengutamakan pembahasan-pembahasan ilmu yang 

dapat diamalkan,  untuk menjaga diri dari keburukan 

10) sederhana dan zuhud, tidak tertarik dengan kemewahan 

hidup 

                                                           
28 Ibid., 67-93. 
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11) lebih banyak mementingkan ilmu batin dan muraqabah 

(mengawasi gerak gerik jiwa)  

12) sedih dan takut kepada Allah dalam segala hal 

13) bertanggung jawab, dari Mu'azd bin Jabal ra Rasulullah 

SAW bersabda: “pada hari kiamat nanti tak sepasang 

pun dari kaki manusia yang dapat bergerak sebelum 

ditanyakan kepadanya empat perjara, yaitu tentang 

umurnya untuk apa ia gunakan? Tentang masa 

mudanya, dimana ia habiskan? Tentang hartanya, dari 

mana ia dapatkan dan kemanakah ia belanjakan?  Dan 

tentang ilmunya, apa yang ia manfaatkan?”. (HR. Al-

Bazzar dan At-Thabrani).  

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama 

dan umat. Itulah sebabnya ulama sering menampilkan diri 

sebagai figure yang menentukan dalam pergumulan umat 

Islam dipanggung sejarah, hubungan dengan masalah 

pemerintahan, politik, sosial cultural, dan pendidikan. 

Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariannya tidak 

dapat dipisahkan dari peran ulama. Sebaliknya masyarakat 

muslim memiliki andil bagi terbentuknya ulama secara 

kesinambungan.
29

 

3. Fungsi Ulama 

Ulama merupakan pengalih fungsi kenabian, setiap 

ulama harus mampu mengemban misi para nabi kepada 

seluruh masyarakat dalam keadaan sangat sulit pun. Ulama 

menegakkan Islam pada setiap sisi kehidupan menuntut peran 

aktif dalam perjuangan, kesabaran, keikhlasan dan sikap 

tawakal. Tanggung jawab ulama yang dilaksanakan dengan 

baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan 

tumbuh semngat pembelaan terhadap Islam disamping 

                                                           
29 Rosehan Anwar, dkk, Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan 

Khazanah Keagamaan, (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur 

Pendidikan Agama, 2003), 13. 
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kesadaran  pengalaman ajarannya.
30

 Menurut Al-Qur‟an 

Ulama harus menjadi hamba Allah yang berdzikir dan 

berfikir. Ia harus menjadi pengajar tauhid, pemberi penjelasan 

pejuang kebenaran, dan sekaligus pemimpin umat yang 

mempelopori amar ma‟ruf nahi munkar menerapkan dalam 

kehiduppan sehari-hari. Bagi umat Islam jihad merupakan 

ajaran yang sangat penting, baik dalam pengalaman, 

pengembangan maupun pelestarian agaUmatn.
31

 Beberapa 

fungsi ulama yang perlu di kembangkan secara sinamabung 

meliputi:  

a. Menegakkan dakwah dan membentuk kader-kader ulama 

yang baik: 

1) Menanamkan aqikad Islam dan membebaskan 

manusia dari segala bentuk kemusyirikan dan 

kesombongan 

2) Mengatur dan melaksankan dakwah Islam, baik 

terhadap umat ijabah maupun umat dakwah, termasuk 

suku-suku tersaing diseluruh pelosok pedesaan 

dengan menyebar kebaikan 

3) Menyeleggarakan pendidikan dan pengajaranIslam 

secara menyeluruh tanpa tersisa termasuk kepelosok 

pedesaan 

4) Membentuk kader-kader penerus ulama demi 

eksistensi perjuangan dakwah Islam 

b. Mengkaji dan mengembangkan Islam: 

1) Menggali nilai-nilai islamyang bersumber dari Al-

Qur‟an, As-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas 

2) Mencari gagasan baru yang Islami untuk 

memperbaharui dan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang Islami jauh dari kemunkaran 

 

                                                           
30 Ibid, h. 64-66. 
31 Gugun El Guyani, Resolusi Jihad paling Syar‟i, (Yogyakarta: PT. LKS 

Printing Cermelang, 2010), h. 55-57.  
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c. Melindungi Islam dan  Umatnya: 

1) Memperjuangkan segala hal yang ada relevansinya 

dengan kepentingan umat Islam 

2) Melindungi kesucian umat Islam dari setiap 

rongrongan musuh Islam 

3) Memupuk rasa persatuan antara umat Islam bila 

timbul perdebatan diantara mereka, apalagi 

perdebatan yang mengarah kepada perpecahan 

Dengan demikian, hendaknya ulama giat mengatasi 

berbagai masalah sosial yang timbul. Misalnya, dengan 

memberantas kebodohan, kemiskinan dan kemusyirikan. 

Peranan ulama dalam kehidupan masyarakat beragama 

dalam memimpin dan membangun sebuah moral dan 

pemikiran yang agamis dikalangan masyarakat memanglah 

sangat menarik, demi terciptanya manusia yang utuh dan 

memberi kemajuan dalam aspek lahiriah dan batiniah. 

Dalam hal ini keberadaan manusia yang akan dibangun 

terdiri atas unsur jasmaniah dan rohaniah. Pentingnya 

keterlibatan para pemimpin agama dengan demikian 

keterlibatan para pemimpin agama dalam kegiatan 

pembangunan tidak bersifat suplementer (pelengkap 

penderita), tetapi benar-benar menjadi salah satu 

komponen inti dalam dalam sebuah proses pembangunan 

rohani masyarakat, tetapi juga dapat berperan sebagai 

motivator, pembimbing, dan pemberi landasan etis dan 

moral, serta menjadi motivator dalam seluruh aspek 

kegiatan pembangunan.
32

 

4. Kedudukan ulama dalam Al-Quran dan Hadist  

Ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia 

dalam agama islam,  kemuliaan itu dikarenakan adanya 

keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka.  

                                                           
32 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 

2006), h. 138  
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Hal ini sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an bahwa 

Allah SWT telah berjanji untuk meninggikan derajat orang-

orang berimana dan menunjukkan bahwa Ulama akan 

memperoleh derajat keutamaan yang lebih tinggi. 
33

 Firman 

Allah SWT:     

ٍِِش  َجَٰ َّ
ٌۡ ُۡ رَفَضَُّحْٛا فِٟ ٱ ًَ ٌَُى ْا إَِرا ل١ِ َٰٛٓ ُٕ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ أ٠َُّٙ

َٰٓ ََٰ٠

ًَ ٱُٔشُزْٚا فَٱُٔشُزْٚا فَٱۡفَضُحْٛا ٠َفۡ  إَِرا ل١ِ َٚ  ۡۖ ُۡ ُ ٌَُى َضِح ٱَّللَّ

 َُ
ٍۡ ِؼ ٌۡ َٓ أُٚرُْٛا ٱ ٱٌَِّز٠ َٚ  ُۡ ُٕى ِِ ُْٕٛا  َِ َٓ َءا ُ ٱٌَِّز٠ ٠َۡشفَِغ ٱَّللَّ

َْ َخج١ِٞش  ٍُٛ َّ ب رَۡؼ َّ ُ ثِ ٱَّللَّ َٚ ذ ٖۚ    َٔٔدَسَجَٰ

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu “Berlapang-lapang dalam majlis”, 

maka lapangkanlah maka niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah 

kamu”, maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang berimana diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  (QS. Al-

mujadilah:11).  

Kedudukan ulama dalam Islam sangat fundamental 

dan strategis. Ulama memiliki status yang sangat urgen dan 

posisi yang strategis dalam Islam. Sehingga pembahasan yang 

berkaitan dengan ulama tidak luput dibahas dalam al-Qur‟an, 

mulai dari suku katanya, sinonimnya, sampai kepada 

karateristiknya. Di dalam al-Qur‟an kata ulama disebutkan 

sebanyak 2 kali: Pertama, disebutkan dalam surat  Fathir ayat 

28 dengan kata al-Ulama, yang diawali dengan alif lam.
34

 

                                                           
33 Muhammad Fadlun, Menjadi Ulama dan Umara yang Sukses, (Bandung: 

Pustaka Media Press, 2014), 14. 
34Ade Wahidin, Konsep Ulama menurut Al-Qur‟an, (Al- Tadabbur, Jurnal 

Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir), 41-42. 
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ٌَِهَۗ  ُُٔٗۥ َوَزَٰ ََٰٛ ٌۡ ۡخزٌٍَِف أَ ُِ  ُِ َؼَٰ ۡٔ ٱۡۡلَ َٚ آَٰةِّ  َٚ ٱٌذَّ َٚ َٓ ٱٌَّٕبِس  ِِ َٚ
َّْ ٱ  إِ

َۗ
ُؤْا َٰٓ ََّٰ ُؼٍَ

ٌۡ ِٖ ٱ ٓۡ ِػجَبِد ِِ  َ ب ٠َۡخَشٝ ٱَّللَّ َّ َ َػِز٠ٌز َغفٌُٛس إَِّٔ  ٢َّٕللَّ
    

 “Dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-

binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang 

bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya 

yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya, 

hanyalah ulama, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi 

maha pengampun. Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat 

ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan 

kekuasaan Allah.” (QS. Faathir; 28).  

Kedua disebutkan dalam surat asy-Syu‟ara ayat 197: 

ُۡ َءا٠َ  ُ ُۡ ٠َُىٓ ٌَّٙ ٌَ َٚ ًَ أَ ِء٠ َٰٓ َٰٟٓ إِۡصَشَٰ ُؤْا ثَِٕ َٰٓ ََّٰ ُٗۥ ُػٍَ َّ  ٣١ٔخً أَْ ٠َۡؼٍَ

“Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, 

bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya?”.  (QS. asy-

Syu‟araa; 197) 

Dua ayat yang menyebutkan secara Shahih (jelas) 

kata Ulama diatas memiliki status gramatikal yang sama yaitu 

keduanya sebagai ma'rifat (yang diketahui atau sudah khusus 

maknanya). Pada ayat pertama dikatakan sebagai bagian dari 

ma'rifat karena kata Ulama tersebut diawali dengan alif lam. 

Sedangkan pada ayat kedua kata Ulama tersebut di 

Idhafahkan kepada kata setelah bani Israil. Dimana keduanya 

termasuk sebab yang mengakibatkan sebuah kalimat yang 

nakirah (yang belum diketahui atau maknanya) menjadi 

ma'rifah.  Hal ini mengindikasikan bahwa agama ini memiliki 

pandangan khusus tentang hakikat Ulama.  

Ulama kerap diketahui sebagai orang yang selalu 

mencari ilmu dan selalu mengkaji sesuatu hal yang menurut 

nya janggal sehingga dapat menemukan suatu jawaban yang 

bisa dipertahankan tentang kebenarannya. Berikut adalah 
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hadist yang menjelaskan keridhoan malaikat dan Allah 

terhadap orang yang mencari ilmu : 

“Barang siapa melewati salah satu jalan dengan 

tujuan mencari ilmu, maka Allah membuka dengannya jalan 

menuju surga, dan sesungguhnya para malikat meletakan 

sayap-sayapnya karena ridho kepada pencari ilmu. 

Sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu dimintakan 

ampunan oleh siapa saja yang berada dilangit, siapa saja 

yang ada di bumi, hingga ikan-ikan di laut. Kelebihan orang 

berilmu atas orang yang beribadah adalah seperti kelebihan 

bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama adalah para 

pewaris nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, 

namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang 

mendapatkannya, sungguh ia mendapatkan keberuntungan 

yang besar”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). 

Ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu agama 

Islam. Dengan ilmu pengetahuannya, mereka memiliki rasa 

taqwa, takut dan tunduk kepada Allah SWT. Ulama juga 

memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah baik yang 

kauniyyah maupun quraniyah.  Signifikansi peran ulama 

dalam kehidupan masyarakat Islam, ditambah loyalitas umat 

terhadapnya membuat pengaruh ulama sedemikian rupa, 

menjadi figure strategis kerjasama baik itu kalangan penguasa 

maupun pengusaha. Ulama sangat dibutuhkan dalam 

mendampingi dan mengarahkan umat dalam mengahadapi 

dinamika kehidupan yang sedemikian kompleks.
35

 Namun 

dalam kondisi tersebut ulama harus memiliki hal penting yang 

tertanam didalam kepribadiannya yaitu adalah ulama tidak 

ambisi terhadap harta dan kekuasaan, Rasulullah saw 

bersabda:  

 

                                                           
35 Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, Bimbingan Islam untuk Pribadi dan 

Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 2006), 46 
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“sejahat-jahatnya ulama adalah ulama yang 

mendatangi penguasa. Dan sebaik-baiknya penguasa adalah 

mereka yang mendatangi ulama”.  (H.R. Ibnu Majah dari Abu 

Hurairah).
36

 

 

B. Penguasa 

1. Pengertian Penguasa 

Penguasa adalah orang yang menguasai, orang yang 

berkuasa untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. 

Penguasa bisa dikatakan sebagai kepala negara. Sedangkan 

menurut Ibnu Abi Rabi penguasa adalah dasar kekuasaan dan 

otoriter raja adalah mandat dari tuhan, yang telah 

memberikan kedudukan istimewa kepada mereka dengan 

keutamaan dan keunggulan, telah memperkokoh kekuasan 

mereka dinegara mereka.
37

 penguasaan adalah proses, cara, 

perbuatan menguasai, atau menguasakan, sementara orang 

yang berkuasa adalah orang yang mempunyai kekuasaan. 

Beberapa macam istilah penguasa dan pemimpin dalam Al-

Quran sebagai berikut: 

a. Khalifah 

  Nurcholis Majid mengartikan kata khalifah dengan 

yang mengikuti dari belakang. Khalifah adalah seseorang 

yang diberi kedudukan oleh Allah swt. untuk mengelola 

suatu wilayah, ia berkewajiban menciptakan suatu 

masyarakat yang hubunganya dengan Allah baik, 

kehidupan masyarakat harmonis dan agama, akal, 

danbudayanya terpelihara.
38

 

b. Imam 

   Menurut Dr. Ali As-Salus dalam bukunya 

mengatakan bahwa “Imam artinya pemimpin seperti 

                                                           
36 Yayan Nurbayan, Karakteristik Ulama menurut Al-Hadist, (Program 

Pascasarjana UIN Syarief Hidayatullah Jakarta).  
37   Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), 48. 
38 Nurcholis Madjid, Islam Dokrin dan Peradaban,(jakarta: 

Paramadina,1992),  8. 
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ketua atau yang lainnya, baik dia memberikan petunjuk 

ataupun menyesatkan”. 

c. Amir 

Kata amir memiliki lima makna pokok, yaitu antonim 

kata larangan, tumbuh atau berkembang, urusan, tanda, 

dan sesuatu yang menakjubkan. Kata amir merupakan 

bentuk isi mfi‟il amar dari akar kata amara yang berarti 

memerintahkan atau menguasai. 

d. Auliya 

Kata auliya adalah bentuk jamak dari kata waliy. Kata 

ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf wawu, 

lam, dan ya yang makna dasarnya dekat. Dari sini 

kemudian berkembang makna-makna baru seperti 

pemimpin, penguasa, pembela, pelindung, yang 

mencintai, dan lain-lain.  

Tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, 

auliya adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks 

pergaulan dan kasih sayang auliya adalah ketertarikan jiwa, 

dan kalau dalam konteks ketaatan, waliy adalah siapa yang 

memerintah dan harus ditaati ketetapannya. Contoh dalam 

sejarah perkembangan pemerintahan Islam, kalimat waliy 

terpakai untuk Gubernur wilayah yang besar, misalnya Amr 

bin al-Ash menjadi wali di Mesir, Muawiyyah bin abu 

Sufyan sebelum menjadi khalifah pertama bani Umaiyah 

adalah wali di negeri Syam.
39

 

 

2. Macam-Macam Penguasa 

a. Penguasa yang Baik 

Kepemimpinan di dalam Islam identik dengan 

sebutan Khalifah yang berarti wakil atau pengganti. Kata 

lain yang digunakan yaitu Ulil amri yang mana kata ini 

satu akar dengan kata amir. Kata ulil amri berarti 

                                                           
39 Iik Burhanuddin Azhar, Etika Mengkritik Penguasa dalam Al-Qur‟an, 

(Studi Analisis Penafsiran Quraish Syihab dan Buya Hamka dalam Q.S Thaha Ayat 

43-48), Skripsi Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir, Semarang: 2018.  
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pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Islam adalah 

agama fitrah, sama sekali tidak bertentangan dangan hati 

nurani manusia. Menjadi pemimpin yang baik bukanlah 

mudah. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang 

keras, yang suka marah dan yang ditakuti. Pemimpin 

yang baik adalah pemimpin yang mampu memimpin 

pengikutnya mencapai suatu tujuan tertentu. Islam 

memberikan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan 

sebagaimana yang diisyarakatkan dalam Al-Qur'an dan as 

Sunnah berikut prinsip tersebut: 

1) Prinsip tanggung jawab 

Di dalam Islam sudah digariskan bahwa setiap 

manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri 

sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban 

sebagai mana hadist berikut:
40 

“setiap kalian adalah Ra'in (pengembala, 

pemimpin) dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian". 

(H.R Bukhori).  

2) Prinsip Tauhid 

Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah 

diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, 

yakni tauhid.
41

 

3) Prinsip Akidah 

Seorang muslim ketika memimpin, ia ingat 

bahwa Allah swt. Adalah penciptanya. Ia memberikan 

kepadanya kemampuankemampuan untuk memimpin, 

maka sudah menjadi kewajiban untuk memimpin 

sesuai dengan perintah penciptanya, menuju tujuan-

tujuan yang telah ditentukan oleh-nya sesuai dengan 

aturan-aturan dan batasan- batasan yang telah 

digariskan. 

                                                           
40 Veithzal Rivai, Kiat Memimpin abad ke-21, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 16. 
41 Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, 

Telaah Normatif dan Historis, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2005), 58. 
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4) Prinsip Musyawarah 

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa 

seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib 

melakukan musyawarah dengan orang yang 

berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.
42

 

5) Prinsip Keadilan 

Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam 

organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah 

sepatutnya mampu memperlakukan semua orang 

secara adil, tidak berat sepihak dan tidak memihak. 

Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti 

firman Allah dalam surat A-Maidah ayat 8:  

 

 

َب َٰٓأ٠َُّٙ َٓ ٱ ٠ََٰ ِ ُشََٙذآََٰء  ٌَِّز٠ َٓ َّلِلَّ ١ ِِ ََّٰٛ ُْٕٛا ُوُْٛٔٛا لَ َِ َءا

مِۡضِظۖۡ ٱثِ  ُۡ َشَٕ  ٌۡ َُّٕى َِ ََل ٠َۡجِش َٰٓ أََلَّ   َ َٚ َٰٝ ٍَ َػٍَ ۡٛ ُْ لَ ب

 
ٖۚ
َٚ  ۡػِذٌُٛاْ ٱرَۡؼِذٌُْٛا  ۡۖ َٰٜ َٛ َٛ أَۡلَشُة ٌٍِزَّۡم َٖۚ ٱ رَّمُٛاْ ٱُ٘ َّْ  َّللَّ إِ

َ ٱ َْ  َّللَّ ٍُٛ َّ ب رَۡؼ َّ  ثِ
  ٢َخج١ُِشُۢ

 

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 

Jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak 

adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan". (QS. Al-Maidah:8).  

                                                           
42 Veithzal Rivai, Kiat Memimpin abad ke-21, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 7. 
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6) Prinsip Kebersihan Hati  

      Pemimpin harus konsisten dalam setiap 

tindakannya. Ia merupakan panutan bagi yang lain. 

Konsisten berati senantiasa berpegang pada prinsip-

prinsip dalam semua keadaan. Konsisten adalah 

semangat bekerja dan berkorban demi nilai 

kehidupan.  

 

 b. Penguasa yang Dzalim 

Kedudukan Pemimpin sebagai penerus tugas 

Rasul untuk menegakan hukum Islam merupakan hal 

yang sangat penting, terlebih pemimpin yang mengurus 

masalah pemerintahan. Karena kepala Negara adalah 

seorang yang di tunjuk untuk memikul tugas dan 

tanggung jawab atas masyarakat yang di pimpinnya, juga 

mengatur tatanan kehidupan masyarakat, baik di bidang 

struktur pemerintahan, politik, sosial, kesejahteraan, 

keamanan, pendidikan dan lain sebagainya. Seorang 

kepala Negara juga harus bisa memberikan contoh 

terbaik (teladan), karena ia sebagai tumpuan pandangan 

dan sumber harapan bagi anggota masyarakatnya agar 

Negaranya agar menjadi lebih baik. Maka terhadap orang 

yang menduduki jabatan penting itu di tetapkan syarat-

syarat berat, baik syarat yang bedasarkan dalil yang 

berlandaskan nash-nash yang pasti (dalil naqli, Al-Qur‟an 

dan Hadits), maupun bedasarkan dengan dalil-dalil aqli. 

Sehingga para juris suni mencita-citakan terwujudnya 

pelaksanaan syariat Islam, keadilan, dan kesejahteraan 

rakyat melalui kekuasaan politik dalam pemerintahan, hal 

ini tercermin dalam syarat-syarat yang mereka 

kemukakan. 

Rasulullah bersabda: “Seutama-utamanya jihad 

adalah menyampaikan kebenaran dengan kalimat yang 

benar kepada penguasa yang dzalim”. (HR. Ibnu Majah). 

Pentingnya posisi dan kedudukan pemimpin, 

mendorong para ulama menetapkan beberapa kriteria 
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(syarat-syarat) seorang pemimpin tanpa memandang 

siapa dan dari golongan mana ia berasal, asalkan ia 

mampu menjalankan kepemimpinanya, maka ia bisa 

maju tampil untuk menjadi pemimpin, dengan catatan ia 

memiliki profesiolalisme, sifat adil, jujur, mempunyai 

kesepakatan sosial yang tinggi terhadap yang di 

pimpinnya, mempunyai kewibawaan serta kemampuan 

untuk memimpin.
43

 Adapun istilah pemimpin adalah 

orang yang mempunyai wewenang dan hak untuk 

mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut 

bertingkah laku sebagai mana yang di kehendaki oleh 

pemimpin tersebut melalui kepemimpinanya.
44

 

Sedangkan kedzaliman adalah tidak meletakan sesuatu 

pada tempatnya. Dzalim adalah setiap orang yang tidak 

adil kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Dalam 

kriteria (syarat-syarat) pemimpin, ada enam kriteria 

penguasa dzalim yaitu:  

a) Kedzaliman yang memenuhi semua kriteria yaitu 

suatu perbuatan yang  merugikan orang lain atau 

menepatkan pada suatu bukan pada tempatnya. 

Perbuatan dzalim itu sangat di benci Allah Swt. 

Karena akibat merugikan manusia dan Allah telah 

memuliakan manusia antara satu dengan yang lainya. 

Sehingga sesorang tidak boleh berbuat aniaya 

terhadap orang lain. 

b) Bodoh yaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang 

membuatnya tidak dapat melakukan ijtihad untuk 

menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dalam 

kebijakan hukum.  

c) Fasiq yaitu suatu perbuatan yang melangar perintah 

dan larangan Allah Swt.  

                                                           
43 A Bakir Ihsan, Politik tak hanya Kekuasaan, (Jakarta: Expose, 2012), 34  
44 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, 

Jakarta: Lantabara Press, 2005), 247.  
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d) Cacat pancaindra, dari pendengaran, penglihatan, 

lidah, dan sebagainya sehingga ia tidak dapat 

menangkap dengan benar dan tepat apa yang 

ditangkap oleh indranya.
45

 

e) Ia mempunyai rasa takut dan bimbang dalam 

mengambil keputusan, sehingga dapat menimbulkan 

kebijakan pemerintah yang kacau dan niscaya akan 

timbul kelemahan-kelemahan pada segi-segi tertentu.  

f) Memiliki sikap lemah yang membuat pertahanan 

rakyat atau setabilitas Negara berantakan. Dalam 

lingkup kepemimpinan perang, tentu saja penguasa 

lebih di prioristaskan seorang pemimpin yang 

mempunyai sikap pemberani dan kuat dalam fisik, dan 

sekalipun kualitas dalam agama tidak terlalu tinggi, 

daripada orang yang berfisik lemah sekalipun dia 

saleh. Karena kelemahan akan berdampak luas bagi 

umat muslimin.
46

 

      3. Objek Penguasa 

Keberhasilan pemimpin banyak dipengaruhi oleh 

kualitas kepemimpinannya. Tanpa kepemimpinan dan kualitas 

kepemimpinan yang baik, tujuan organisasi tidak akan 

tercapai secara efisien dan efektif. Disini kepemimpinan 

penguasa dipandang sebagai inti menajemen dan berperan 

penting dalam kehidupan organisasi, baik sektor publik 

maupun privat. Beberapa objek penguasa sebagai berikut:
47

 

a) Kekuasaan dan kewenangan  

Berbicara kekuasaan dan kewenangan pemimpin 

antara penguasa antara kekuasaan dan wewenang berbeda, 

                                                           
45 Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam, 

(Jakarta: Qisthi Press, 2015), 36.  
46 Abdul Qadir Djailani, Negara Ideal menurut Konsepsi Islam, (Suarabaya: 

PT. Bina Ilmu, 1995), 189.  
47 M. Aries Djaenuri, Kepemimpinan, Etika dan Kebijakan Pemerintah, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 63.  
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kekuasaan lebih mengacu kepada kemampuan individu 

untuk mempengaruhi individu lain, sehingga perintah-

perintahnya ditaati, sedangkan kewenangan lebih mengaju 

pada kekuasaan formal dalam suatu organisasi.  

b) Pengaruh kekuasaan dan kepemimpinan 

Penggunaan kekuasaan itu dipengaruhi oleh banyak 

faktor lingkungan, pengikut dan pemimpin sendiri. Oleh 

karena itu, penggunaan kekuasaan tersebut 

keberhasilannya banyak ditentukan oleh faktor-faktor di 

luar kekuasaan itu sendiri.  

4. Kriteria penguasa dan pemimpin 

Syarat sifat dasar seorang pemimpin harus memiliki empat 

sifat: pertama, shidiq, yaitu jujur, benar-benar dan sungguh-

sungguh dalam bertindak dan berbicara, berjuang demi 

melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin, kedua, amana 

yaitu kepercayaan dan dapat dipercaya dalam menjalankan 

tugasnya ketiga, tabligh yakni menyampaikan kepada umatnya, 

menginformasikan secara benar dan jujur apa yang didapatnya dan 

keempatfaṫhānah, yaitu cerdas dan siap serta tanggap yang 

melahirkan kemampuan untuk mengatasi persoalan yang muncul 

seketika.
48

 

Mengenai pemimpin ideal, Imam al-Ghazali berpendapat, 

bahwa pemimpin harus memiliki kriteria diantaranya: pertama, 

mampu berbuat adil di antara masyarakat (tidak nepotis), kedua, 

melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, ketiga, tidak 

dzalim (tirani). Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki 

integritas, penguasaan dalam bidang ilmu negara dan agama, agar 

dalam dalam menentu kan kebijakan ia bisa berijtihad dengan 

benar, sehat panca inderanya (mata, pendengaran, lisan tidak 

terganggu yang dapat menghalangi ia menjalankan tugas), 

keempat, anggota badannya normal tidak cacat yang dapat 

                                                           
 48 Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan 

Konteks,  (Yogyakarta: eLSAQ Press,  2005), 125. 
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mengganggu tugas, pemberani memiliki keahlian sia sat perang, 

dan kemampuan intelektual untuk meng atur kemaslahatan rakyat. 

Rasullah Saw bersabda, Allah SWT telah mengharamkan surga 

bagi para penguasa negri yang menzalami rakyatnya. Barang siapa 

membenci kebenaran, sesungguhnya dia membenci Allah karena 

Allah maha besar dan selalu menunjukkan jalan kebenaran. Maka 

berlaku baiklah kepada rakyat, tegakkan kebenaran atas mereka, 

jagalah kehormatan diri dan rakyatmu, berbuat adilah kepada 

mereka jangan tutup pintumu bagi mereka, berbahagialah atas 

nikmat yang melimpah pada mereka dan bersimpatilah atas 

penderitaan yang menimpa mereka. Rakyatmu beranekaragam, ada 

orang asing, ada yang non-muslim, dan ada yang muslim. 

Perlakukan mereka semua dengan adil, jujur, dan dijalan yang 

benar.
49

 

 

C. Teori Relasi Agama dan Negara 

Agama dan negara, adalah dua buah intitusi yang sangat 

penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah 

keduanya.
50

 Agama sebagai sumber etika moral mempunyai 

kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku 

seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya. Dalam hal ini 

agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran dalam setiap 

langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun 

kepada sumber agama itu sendiri, pada sisi lain negara merupakan 

sebuah bangunanyang mencakup seluruh aturan mengenai tata 

kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan memaksa 

bagi setiap masyarakat. Bisa saja aturan yang dibuat oleh negara 

sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan 

berlawanan dengan agama. Konsep negara dalam Islam termasuk 

wilayah ijtihad umat Islam. Oleh karena itu, masalah negara 

                                                           
49

  Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin(Buku Kelima: Pergaulan, Uzlah, 

Adab Musafir, Musik dan Ekstase, Kitab Amar Ma‟ruf dan Nahi Munkar, Adab dan 

Akhlak Nabi) diterjemahkan Al-Haj Maulana Fazlul-Karim, (Bandung: Marja, 2014), 

213-214. 
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 John L. Esposito, Islam and Politics, terj. H.M. Josoef Sou‟yb, 

“Islam dan Poltik”, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 38.   
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merupakan urusan duniawi yang bersifat umum. Dalam menyusun 

teori politik mengenai konsep negara, hal yang ditekankan 

bukanlah struktur “negara Islam”, melainkan substruktur dan 

tujuannya. Hal ini dikarenakan struktur negara termasuk wilayah 

ijtihad kaum Muslim sehingga bisa berubah. Adapun substruktur 

dan tujuannyaa tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara 

Islami. Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat 

etis mengenai aktivitas sosial-politik umat manusia. Ajarannya ini 

mencangkup prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, 

persaudaraan, musyawarah, dan lain-lain.
51

 Islam adalah agama 

universal, agama yang membawa misi rahmatan lil alamin. Islam 

juga memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan 

yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara mengatur 

perekonomian, penegakan hukum, konsep politik, dan sebagainya. 

Salah satu bukti tercatat dalam sejarah, ketika Nabi hijrah ke kota 

Madinah, beliau mampu menyatukan masyarakat yang majemuk 

yang terdiri atas berbagai agama dan peradaban yang berbeda 

dalam satu tatanan masyarakat madani. 

Pemikiran di bidang politik sebagai cikal bakal diskursus 

konsep negara, baru muncul pada periode dinasti Abbasiyah. 

Ketegangan dan benturan internal mengenai pengganti kedudukan 

Nabi sebagai pemimpin merupakan awal sumber konflik berbias 

politik dikalangan umat Islam. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, 

dunia ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan, khususnya 

dalam 204 tahun pertama dari 500 tahun keemasan dinasti itu. 

Berkat kelonggaran dan dukungan dari penguasa waktu itu, 

kegiatan para ilmuwan dari berbagai disiplin melonjak. Perkenalan 

para ilmuwan Islam dengan alam pikiran Yunani semakin meluas 

dan mendalam. Proses ini menimbulkan masalah kenegaraan 

secara rasional sehingga memunculkan sejumlah pemikir Islam 

beserta gagasannya, seperti Syihab Ad-Din Ahmad ibn Abi Rabi‟ 

disusul Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah yang 

hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Mereka 

dianggap sebagai eksponen yang mewakili pemikiran politik umat 

Islam pada zaman pertengahan. Para pemikir politik Islam abad 
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pertengahan banyak mengadopsi pemikiran Plato dan Aristoteles 

mengenai konsep terbentuknya negara, seperti yang dikatakan Al-

Ghazali, manusia tidak dapat hidup sendiri di sebabkan oleh dua 

faktor : Pertama, kebutuhan terhadap keturunan demi 

kelangsungan hidup umat manusia. Kedua, saling bantu membantu 

dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. 

Dua faktor tersebut memerlukan kerja sama yang baik antar-

sesamanya, untuk itu diperlukan tempat tertentu, dan dari sinilah 

lahir suatu negara.Sedangkan menurut pandangan Ibnu Taimiyah, 

negara dan agama saling berkaitan menjadi satu. Tanpa kekuasaan 

negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa 

disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi 

yang tirani.
52

 

Tema mengenai politik Islam dalam hal ini yaitu hubungan 

agama dan negara merupakan persoalan yang banyak 

menimbulkan perdebatan yang terus berkepanjangan dikalangan 

para ahli. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam 

menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara 

merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan dikatakan bahwa 

persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama 

kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkait dengan 

masalah hubungan agama dengan negara. Menurut Deliar Noer, 

Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan 

masyarakat (politik).
53

  Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua 

aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem 

tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik 

Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah 

untuk memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. 

Banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat 

dipandang sebagai agama negara. secara umum ada tiga bentuk 

paradigma tentang hubungan agama dan Negara sebagai berikut :  
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1. Paradigma Integralistik 

Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi dengan 

mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan 

negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama 

juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut 

paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan 

keagamaan sekaligus.
54

 Kelompok ini, memandang syari‟ah 

sebagai totalitas yang kaffah kamilah bagi tatanan kehidupan 

kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sementara negara berfungsi 

untuk menjalankan syari‟ah. Implikasinya jelas, dimana aturan 

kenegaraan harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan 

(syari‟ah). Ayat-ayat al-Qur‟an yang sering dikumandangkan 

sebagai legitimasi bagi penerapan hukum Tuhan ini antara lain: 

 

 “.... Keputusan hanyalah milik Allah. Ia 

memerintahkan agar kamu hanya menyembah kepada-Nya. 

Itulah agama yang benar….”.(QS. Yusuf: 40) 

 

Paradigma ini kebanyakan dianut oleh kelompok 

syi‟ah, yang pemikiran politiknya memandang bahwa negara 

adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi kenabian. 

hubungan legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan 

diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad, legitimasi 

garis berdasarkan pada hukum Allah, dan hal itu hanya 

dimiliki oleh para keturunan Nabi. Dengan demikian, dalam 

perspektif paradigma integralistik pemberlakuan dan 

penerapan hukum Islam sebagai hukum positif negara adalah 

hal yang niscaya, sebagaimana dinyatakan Imam Khomeini 

yang dikutip Marzuki dan Rumaidi, bahwa dalam negara 

Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. 

Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum. Dan yang 

boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan. Pernyataan 
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Khomeini ini diperkuat oleh pernyataan Abu al-A'la Al-

Maududi, salah seorang tokoh pendukung paradigma ini, 

bahwa :“…kedaulatan adalah milik Allah. Dia (Allah) 

sendirilah yang menetapkan hukum. Tak seorang pun, bahkan 

nabi pun tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas 

dasar hak atau kemauannya sendiri. Nabi sendiri juga terikat 

kepada perintah-perintah Allah”.  

Menurut Al-Maududi, Syariat tidak mengenal 

pemisahan antara agama dan politik (negara).
55

 Syariat adalah 

skema kehidupan yang sempurna meliputi seluruh tatanan 

kemasyarakatan.Paradigma integralistik ini yang kemudian 

melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan 

kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip 

keagamaan, sehingga melahirkan konsep Islam din wa daulah 

(Islam agama dan sekaligus negara). Sumber hukum 

positifnya adalah sumber hukum agama. Masyarakat tidak 

bias membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama 

karena keduanya menyatu. Oleh karena itu, dalam paham ini, 

rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat 

kepada agama, sebaliknya, memberontak dan melawan negara 

berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan. 

Penyatuan agama dan negara, juga menjadi panutan kelompok 

“fundamentalis Islam” yang cenderung berorientasi pada 

nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. 

Paradigma fundamentalisme menekankan totalitas Islam, 

yaitu bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. 

 

2. Paradigma Simbiotik 

  Paradigma kedua memandang agama dan negara 

berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara 

timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama 
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memerlukan negara karena dengan negara agama dapat 

berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena 

dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan 

etika dan moral.Aliran pemikiran ini menyadari, istilah negara 

(daulah) tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Meskipun 

terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an yang merujuk 

atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan 

otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat 

insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi 

mereka, jelas bahwa Al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu 

politik.
56

 Tampaknya Al-Mawardi (1058 M.), seorang 

teoritikus politik Islam terkemuka, bisa disebut sebagai salah 

satu tokoh pendukung paradigma ini. Al-Mawardi 

menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan 

instrumen untuk meneruskan misi kenabian, memelihara 

agama, dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan 

pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, 

tetapi berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan 

dua dimensi dari misi kenabian.  

Persoalan hubungan agama dan negara di masa 

modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski 

telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad 

lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara 

tuntas. Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terus 

berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi 

dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam 

pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Suatu negara 

diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-

sama dan untuk mencapai cita-cita suatu 

masyarakat.Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa persoalan relasi agama dan negara di masa modern 

merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah 
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diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu 

hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. 

Dalam konteksnya dengan negara, bahwa dalam pemikiran 

politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama 

dan negara ada tiga paradigma. Pertama, paradigma yang 

menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan 

kesatuan yang tidak terpisahkan (integrated). Paradigma ini 

menginginkan diwujudkannya negara Islam dalam konstitusi 

negara. Menurut paham ini bahwa Islam ajaran yang serba 

lengkap. Kedua, paradigma yang menyatakan bahwa antara 

agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan 

berhubungan (simbiotik). Paradigma ini menginginkan 

pelaksanaan nilai-nilai Islam dan tidak perlu konsep negara 

Islam dicantumkan dalam konstitusi. Menurut paham ini Islam 

tidak serba lengkap tapi hanya mengatur prinsip-prinsipnya 

saja.  

Dengan demikian paradigma simbiotik (symbiotic 

paradigm) berpendirian, agama dan negara berhubungan 

secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-

balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama 

memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama 

dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, 

karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk 

menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini 

berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang 

berseberangan: integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, 

paradigma ini melahirkan gerakan modernism dan 

neomodernisme.
57
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3. Paradigma Sekuleristik 

Paradigma ketiga ini bersifat sekuralistik. Paradigma 

ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara 

agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma 

sekuralistik menolak pendasaran agama pada negara atau 

menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu negara. 

Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan 

dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. 

Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan 

dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus 

dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan 

intervensi.  

Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, 

maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-

benar berasal dari kesepakatan manusia melalui social 

contract dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama 

(syari‟ah).  Salah satu orang yang memprakarsai paradigma 

ini adalah Ali Abdur Raziq pada tahun 1925 ia menerbitkan 

sebuah risalah yang berjudul Al-Islam wa Ushul Al-Hukm. 

Menurutnya pembentukan negara tidak disarankan oleh 

agama (syari‟at) melainkan berdasarkan akal umat. Pada 

zaman Nabi di Madinah dilihat dari sudut, menurutnya 

bukanlah persatuan politik.
58

 Disana tidak terkandung makna 

daulah atau pemerintahan, tetap murni persatuan agama yang 

tidak dicampuri noda-noda politik. Persatuan iman dan 

pandangan agama bukanlah persatuan daulah dan pandangan 

kekuasaan. Secara umum, polarisasi kecendrungan para 

pemikir politik Islam dalam memandang konsep negara dapat 

dikelompokkan sebagai berikut ini:  
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a) Skripturalistik dan rasionalistik 

Kecendrungan skripturalistik menampilkan 

pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, 

yaitu penafsiran terhadap Al-Quran dan hadist 

yang mengandalkan pengertian bahasa. Adapun 

kecendrungan rasionaistik menampilkan 

penafsiran yang rasional dan kontekstual. 

b) Idealistik dan realistic 

Pendekatan idealis cenderung melakukan 

idealisasi terhadap system pemerintahan dengan 

menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Kaum 

idealis cenderung menolak format kenegaraan 

yang ada, sedangkan kaum realis cenderung 

menerimanya karena orientasinya bersifat realistis 

terhadap kenyataan politik. 

c) Formalistik dan substantivistik 

Pendekatan formalistik cenderung 

mementingkan bentuk daripada isi, yang 

menampilkan konsep negara dan simbolisasi 

keagamaan. Sebaliknya, pendekatan subtantivistik 

cenderung menekankan isi daripada bentuk. 

Sebenarnya masalah politik atau pengaturan 

negara termasuk urusan duniawi yang bersifat 

umum. Panduan Al-Quran dan Sunnah pun 

bersifat umum. Oleh karena itu, tugas 

cendikiawan Muslim adalah berusaha terus 

menerus untuk menjadikan Al-Quran sebagai 

sistem yang konkret sehingga dapat 

diterjemahkan dalam pemerintahan sepanjang 

zaman.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ulama di Indonesia dianggap sebagai panutan. Maka 

benar adanya jika ada yang mengatakan bahwa ulama yang 

dapat berperan sesuai dengan ajaran Islam akan dapat 

mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang baik.  

1. Ulama dan Penguasa adalah dua hal yang bisa 

mendamaikan kehidupan diatas muka bumi. Ulama sering 

diformulasikan dengan pemimpin formal yang menentukan 

kebijkaan yang mesti dilaksanakan. Didalam Islam tidak 

ada kekuasaan agama dalam pengertian kependetaan dan 

tidak ada urusan dunia yang terlepas dari agama, karena 

dalam Islam agama dan Negara saling terkait dan 

berhubungan. Disamping sibuk dengan urusan politik, 

peran ulama juga sebagai motivator, sebagai pembimbing 

moral dan sebagai mediator. Pemikiran Al-Ghazali 

mengenai Ulama dan Penguasa masuk dalam point penting 

adab berkuasa. Al-Ghazali menekankan pada kekuatan 

tauhid, memberi nasihat-nasihat moral, keadilan 

keutamaan ilmu daripada ulama, dan oleh karena itu pada 

masanya Al-Ghazali memiliki kewajiban untuk 

memperbaiki ilmu masyarakat dan pejabat Negara pada 

saat itu. Karena Al-Ghazali sadar bagaimana kondisi 

pemerintahan pada masanya sedang dalam keadaan tidak 

stabil, beliau menjelaskan bahwa ulama pada masanya 

hanya memfokuskan diri mereka untuk berusaha 

mendalami ilmu pengetahuan demi mendapatkan imbalan 

dari penguasa saat itu bukan dari segi pentingnya ilmu 

pengetahuan tersebut. Sesungguhnya para penguasa tidak 

pernah lepas dari kritik dan saran para ulama, Karena para 

penguasa disni haruslah tetap dipantau dan selalu diberi 
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nasihat untuk mengingatkan mereka ketika mereka 

menyimpang atau khilaf dalam menjalankan tugasnya 

dalam mengurus Negara. Karena pada dasarnya terjadi 

kesalahpahaman antara umat dan fatwa Imam Al-Ghazali 

dalam karya Ihya Ulumuddin bahwa pada karya tersebut 

adalah mempelajari ilmu tasawuf yang berisi kandungan 

tentang agar manusia tidak mencintai dunia. Disinilah 

kesalahpahaman yang menyebabkan masyarakat 

beranggapan dunia itu tidak penting. Padahal yang 

dimaksud Imam Al-Ghazali adalah untuk tidak mencintai 

dunia agar tidak terjerumus dalam hal-hal fana.  

2. Suasana politik Indonesia yang terjadi saat ini merupakan 

wujud dari fenomena ulama dan penguasa yang sangat 

berpengaruh dan memiliki peran penting demi mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Ulama di Indonesia merasa 

ditekan dan dibatasi tugas pokok mereka oleh pemerintah, 

yang sebenarnya itu semua merupakan hasil dari 

persoalan-persoalan politik atau dari kelompok-kelompok 

yang memiliki kepentingan dalam mencapai kekuasaan 

yang diinginkan. Terlihat sangat jelas bahwa sudah tidak 

bisa dihindari setiap pelaksanaan pilkada, pilpres, atau pun 

pileg peran agama memiliki power yang besar demi 

mendapatkan kemenangan. Di lihat pada aspek pola 

hubungan ulama dengan penguasa saat ini di Indonesia, 

sama saja halnya relasi antara Agama dan Negara. 

Hubungan agama dan negara telah menjadi suatu 

perdebatan yang cukup hangat dalam wacana sejarah dan 

kancah perpolitikan peradaban manusia. Polemik 

memperlihatkan adanya suatu perbedaan pendapat tentang 

hubungan negara dan agama di Indonesia. Perbedaan ini 

menimbulkan ketegangan-ketegangan politik ideologi. 

Kewajiban mengkritik penguasa yang dilakukan para 

ulama itulah yang di hak kan pada hukum islam tentang 

kewajiban untuk mengkritik penguasa dan hukuman bagi 
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orang yang tidak melaksanakannya atau tidak 

menyempatkan diri untuk melakukannya. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis 

ungkapkan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran 

sebagai pertimbangan bagi kita semua sebagai umat Islam 

yaitu : 

1. Kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap 

pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali diharapkan mampu 

membawa kemajuan, perubahan yang baik terhadap 

kepemimpinan di Indonesia. Ide-ide berliannya bukan 

hanya diketahui dan dipelajari saja melainkan mampu di 

aplikasikan di dunia nyata.  

2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu 

mendorong akademika UIN Raden Intan Lampung, 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama khususnya 

mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam untuk 

menindaklanjuti hasil penelitian mengenai pemikiran-

pemikiran politik Imam Al-Ghazali.  
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