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ABSTRAK 

Media sosial yang merupakan bagian dari inovasi teknologi informasi 

memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapat serta 

menyuarakan pikirannya, hal ini dimanfaatkan oleh seorang buzzer dalam 

menggiring berbagai opini publik. Sehingga sejak tahun 2014, ketika pemilihan 

umum berlangsung di Indonesia, jasa buzzer mulai dilirik oleh aktor-aktor politik. 

Akan tetapi, peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk 

memanipulasikan data demi membentuk persepsi dan pandangan masyarakat 

akan kandidat politik tertentu  

Dengan meggunakan Penelitian Pustaka (lilbrary research) yang akan 

diperoleh dari beberapa kitab Al-Qur’an, Hadist dan buku-buku serta jurnal 

ilmiah yang berhubungan dengan judul “Buzzer Politik terhadap Sistem 

demokrasi di Indonesia Persfektif Hukum Islam” Peneliti akan membahas lebih 

lanjut terkait Buzzer Politik terhadap Sistem demokrasi di Indonesia dan 

bagaimana Buzzer Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia dalam 

Persfektif Hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Buzzer 

Politik terhadap Sistem demokrasi di Indonesia dan bagaimana Persfektif Hukum 

Islam memandang perilaku buzzer politik tersebut.  

Berdasarkan pada analisis data bahwa buzzer politik di Indonesia 

sangatlah berpengaruh bagi warga negara terutama para pengguna smartphone 

dan Internet. Namun aktivitas menyimpang buzzer politik disosial media yang 

kemudian mnejadikan buzzer politik ini dipandang sebagai black campaign, yaitu 

jika seorang buzzer sudah memakai yang artinya bukan fakta melainkan fitnah 

yang akan merusak citra baik lawannya. Hal tersebut jelas dilarang dalam Hukum 

Positif karena dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi 

Elektronik) yang dijelaskan dalam pasl 28 ayat (1) dan (2). 

Selain itu Hukum Islam pun memandang bahwa aktivitas black campaign 

yang dilakukan oleh buzzer politik ini sangat dilarang oleh Islam, seperti yang 

sudah tertuang pada (QS.Al-Hujuraat (49):6) yaitu menerangkan adab yang harus 

diperhatikan oleh orang-orang berakal, yaitu apabila ada orang fasik yang 

memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka 

menelitinya dan tidak langsung menerima beritanya. Dan berlaku pula untuk 

setiap orang meneliti kebenaran dari sebuah berita apakah berita tersebut pantas 

dan sudah jelas keabsahannya untuk disebar luaskan ke masyarakat luar. 
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MOTTO  

 

                    

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah 

kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya 

(Q.S Al-Baqarah : 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

PERSEMBAHAN  

 

Bismillahirrohmanirrohim.  

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-

Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan, dengan 

bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:  

1. Ayah dan Ibu tercinta, Ayah M. Amin dan Ibu Hartini yang dengan sangat 

sabar, tulus, ikhlas dan menyayangi penuh kasih sayang, serta perjuangannya 

dan pengorbanannya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan 

selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa-doa terbaik setiap 

harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa 

depan ini. 

2. Kakak-kakak tersayang, M. Framiga Aditya dan Mas Ade Yogi Lesama yang 

selalu memberikan warna setiap harinya, canda dan tawa, cerita yang 

membuat semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

3. Untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang selalu membantu dan 

mendoakan dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.  

4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung.  

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Hedy Dianisa Amin dilahirkan di Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan pada tanggal 27 Mei 2001. Anak ketiga dari tiga 

bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Amin dan Ibu Hartini. Memiliki dua 

kakak laki-laki yaitu Muhammad Framiga Aditya dan Ade Yogi Lesmana. 

Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2006 yang masuk ke Sekolah Dasar (SD) 

di SDN 02 Negeri Baru dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 01 Blambangan Umpu dan selesai 

pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

SMAN 01 Blambangan Umpu dan selesai pada tahun 2018. 

Alhamdulilah pada tahun 2018 penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

perguruan tinggi setara 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Fakultas Syari’ah dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  

Riwayat hidup penulis semasa kuliah di UIN Raden Intan Lampung, penulis aktif 

di beberapa organisasi. Organisasi tersebuat adalah UKM BAPINDA, UKM-F 

GEMAIS sebagai Presedium tahun 2021 yaitu Bendahara Umum, menjadi 

Pressidium di UKM-F MCC pada periode 2020-2021 sebagai Wakil Bendahara 

Umum dan Bendahara Umum. Serta di beberapa Organisasi luar kampus seperti 

Happy Camp Institue (HCI) dan Lampung Cerdas. Penulis juga aktif mengikuti 

berbagai perlombaan diantaranya mewakili UIN Raden Intan Lampung dalam 

lomba Debat Mahkama Konstitusi tahun 2021 dan menjadi Finalis Duta GenRe 

UIN RIL tahun 2020. 

    Bandar Lampung, 10 Januari 2022 

   Penulis,       

 

   



ix 
 

Hedy Dianisa Amin 

Npm: 1821020274 

 

KATA PENGANTAR  

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu  

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan nikmat 

sehat, iman dan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: 

“Buzzer Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Persfektif Hukum 

Islam”. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi 

Muhammad SAW kepada keluarga sahabat serta tabi’in dan semoga kita selaku 

umat nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.  

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:  

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bapak Prof. Wan 

Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. beserta staff dan jajarannya.  

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah serta para 

Wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung  

3. Bapak Frenki M.Si., dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I. selaku ketua/ 

sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah 

UIN Raden Intan Lampung.  

4. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag.M.H selaku Pembimbing I dan Bapak 

Gatot Bintoro Putro Aji, S.H,M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta 

memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi.  

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan 

membimbing dalam mencari ilmu. 



x 
 

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas 

yang sudah memberikan informasi data, refrensi dan lain-lain.  

7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, Siyasah (Hukum Tata Negara) 

2018 kelas E yang telah menemani selama penulis menyelesaikan 

pendidikan di bangku perkuliahan dan memberikan cerita pada perjalanan 

perkuliahan.  

8. Sahabat terbaik Rembetek Squad, Gandis, Mira, Yunda desi, Bunda Evita, 

Bilak, Teh Nimas, Riskak dan juga Farah yang selalu ada, memberikan 

arahan, kasih sayang, serta semangat dalam penyelesaiaan skripsi ini 

9. Untuk Mba Destia, Ifa, Kak Boby, Kak Andri saudara-saudariku (Media 

Komunikasi) yang selalu memberikan dukungan, cerita semangat, doa, 

kebahagiaan, serta support system, dalam segala hal dan kegiatan-kegiatan.  

10. Untuk teman fastabiqul khairat Citra, Mira, Ifa, Mayang, Ayu, Nimas, yang 

selalu mengingatkan dalam kebaikan, semoga kalian selalu dalam 

lindungan Allah SWT.  

11. Pengurus Presidium UKM-F Gemais tahun 2020-2021, serta seluruh 

keluarga besar UKM-F Gemais dan UKM Bapinda, semoga senantiasa 

diberikan keistiqomahan menebar kebaikan dimanapun kita berada teruslah 

menjadi barisan terdepan untuk menjadi teladan dikampus tercinta UIN 

Raden Intan Lampung.  

12. Untuk seluruh kawan-kawan Pressidium UKM-F MCC Ketum Kevin, 

Waketum Hafiz, Sekum Saskuy, Wasekum dinzie dan Wakil Bendahara 

kesayangan Kiki yang banyak memberikan cerita selama diperkuliahan ini. 

Serta kepada semua pengurus UKM-F MCC yang sudah seperti keluarga 

bagi saya. 

13. Terima kasih banyak untuk seluruh murobbi, kaka tingkat, adik-adik dan 

teman-teman yang memberikan warna dan cerita, yang menyenangkan 

dalam proses perjalanan dibangku perkuliahan atau diluar perkuliahan.  

14. Teman-teman KKN-DR Way Galih 03 Melan, Yesi, Anggi, Manda, 

Previta, Selfi, Putri, Valdo, Ijal, Hakim, Fatur dan Fariz yang sudah 



xi 
 

memberikan begitu banyak cerita suka dan duka selama satu bulan 

melaksanakan KKN-DR  

15. Untuk Valdo, Aan, Kiki, Hakim, Ijal terimakasih sudah hadir dan menjadi 

teman, sahabat, keluarga yang sangat baik. Semoga Allah mudahkan semua 

urusan kalian 

16. Kawan-kawan dari Organisasi luar kampus (HCI) dona, (LC) Rida, Heymi, 

dan seluruh keluarga besar HCI maupun LC 

17. Teman-teman Kelompok PPS 55, teman organisasi, dan Ormawa kampus 

serta kakak-kakak tingkat, terima kasih untuk setiap cerita di kegiatan-

kegiatan serta pengalamannya dalam kegaitan perkuliahan ini 

18. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, 

kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan 

dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah 

dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan 

kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi 

Allah SWT. Aamin Yarobbal Alamin  

Dan hanya kepada Allah SWT lah penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, 

terutama ilmu tentang keislaman.  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu  

    Bandar Lampung, 10 Januari 2022  

   Penulis,       

 

   

Hedy Dianisa Amin 

Npm: 1821020274 



xii 
 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL..............................................................................................  i  

ABSTRAK .............................................................................................................. ii 

PERNYATAAN .................................................................................................... iii 

PERSETUJUAN ................................................................................................... iv 

PENGESAHAN ......................................................................................................v 

MOTTO ................................................................................................................. vi 

PERSEMBAHAN ................................................................................................ vii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ viii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix  

DAFTAR ISI .......................................................................................................  xii 

 

BAB I PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul .......................................................................................1 

B. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 4 

C. Identifikasi Masalah ............................................................................... 9  

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian ........................................................... 10 

E. Rumusan Masalah  .................................................................................10 

F. Tujuan Penelitian ...................................................................................11  

G. Manfaat Penelitian .................................................................................11  

H. Kajian Terdahulu yang Relevan ............................................................12 

I. Metode Penelitian ................................................................................. 13 

J. Sistematika Penulisan  ...........................................................................16  

BAB II LANDASAN TEORI   

A. Siyasah Syar'iyyah .................................................................................18 

1) Pengertian Siyasah Syar'iyyah ..........................................................18 

2) Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyyah ..................................................22 

3) Konsep Demokrasi dalam Siyasah Dusturiyyah ...............................25 

B. Demokrasi dalam Islam .........................................................................29 



xiii 
 

1) Pandangan Islam terhadap Demokrasi ..............................................29 

2) Demokrasi pada masa Rasulullah SAW ...........................................36 

3) Demokrasi pada masa Sahabat..........................................................46 

 

 

 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum tentang Buzzer Politik .............................................52 

1) Pengertian Buzzer Politik................................................................52 

2) Sejarah Buzzer Politik .....................................................................62 

3) Aktivitas Buzzer Politik ..................................................................67 

B. Sistem Demokrasi di Indonesia ........................................................... 70 

1) Pengertian Sistem Demokrasi .........................................................70 

2) Penerapan Sistem Demokrasi di Indonesia ....................................76 

 

BAB IV ANALISIS DATA  

 

A. Buzzer Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesi  ........................91 

B. Buzzer Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Persfektif 

Hukum Islam…………………………………………………………. 109 

 

BAB V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan ..........................................................................................119 

B. Saran ....................................................................................................121 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul yang dibahas dalam penelitian ini adalah “BUZZER POLITIK 

TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA PERSFEKTIF 

HUKUM ISLAM”. Judul ini memiliki beberapa istilah pokok, yaitu sebagai 

berikut :   

1. Buzzer Politik  

Buzzer berasal dari bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, alarm atau 

dengungan. Secara istilah Buzzer dapat diartikan sebagai seseorang yang 

menyuarakan pendapatnya dengan menggunakan identitas pribadi atau 

identitas yang disembunyikan dengan tujuan tertentu melalui media 

sosial.  

Sehingga dapat diartikan bahwa Buzzer Politik merupakan sebuah 

aktivitas pemasaran politik yang berisi informasi pada saluran 

komunikasi digital untuk menciptakan efek mempengaruhi dan menjadi 

perbincangan luas (viral) hingga kemudian menjadi opini publik. Buzzer 

politik banyak dilirik oleh tokoh politik demi menaikan citra baik partai 

politiknya di pandangan masyarakat melalui sosial media.
1
  

 

 

                                                             
1 Pengaruh, diakses pada 23 marer 2021, from https://kbbi.web.id/pengaruh 

https://kbbi.web.id/pengaruh
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2. Sistem Demokrasi di Indonesia 

Sistem Demokrasi berasal dari dua kata yaitu sistem dan demokrasi. 

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem merupakan 

perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas. Sedangkan demokrasi menurut bahasa berasal 

dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratein yang berarti pemerintah.
2
 

Sistem demokrasi di Indonesia pada hakikatnya merupakan sebuah 

proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai 

pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan 

demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar: 

pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh 

rakyat (government by the people), dan pemerintahan untuk rakyat 

(government for the people).
3
 

3. Persfektif Hukum Islam  

Persfektif menurut Khatterin Miller adalah suatu cara untuk memandang 

atau melihat suatu fenomena khusus, sedangkan Charon dalam Liliweri 

secara singkat mengemukakan bahwa persfektif merupakan suatu 

kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai dan gagasan yang 

mempengaruhi persepsi manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam 

suatu konteks situasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa persfektif 

merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tertentu tentang 

                                                             
2 Ramdlong Naning,  Lembaga Legislatif sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga 

Negara menurut UUD 1945 (Liberty : 1882), 18. 
3  A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: KENCANA, 2017), 82. 
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bagaimana memahami fenomena untuk menghasilkan tindakan dalam 

suatu konteks situasi yang dihadapi oleh manusia.
4
   

Secara sederhana, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau 

seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu 

masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang 

dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa
5
. Sedangkan 

Islam adalah ad-din (the religion). Istilah  ad-din hanya terdapat dalam 

Al-Quran yang dalam bahasa Indonesia di terjemahkan dengan artian 

agama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum Islam itu 

adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang 

bersumber dan menjadi bagian dalam agama islam
6
. Jadi, Persfektif 

Hukum Islam adalah bagaimana pandangan hukum Islam tehadap 

sesuatu yang kemudian akan dikaitkan dengan sumber-sumber hukum 

Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. 

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh 

mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dalam 

masyarakat, merupakan ajaran dan keyakinan Islam. Ia ada dalam 

kehidupan hukum dan merupakan bahan dalam pembinaan Hukum 

Nasional. Berasal dari sumber Islam ada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah 

                                                             
4 Lembaga Ilmu Pengetahuan Manusia, ”KOMUNIKA Majalah Ilmiah Komunikasi dalam 

pembangunan : Problem Komunikasi antara aparat polri dan pengunjuk rasa,” Vol. 10, No. 2, 2007 
5 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), 43. 
6 Ija Suntana, Politik Hukum Islam (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 6-69. 
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Rasul yang menggambarkan bahwa orang beriman (Islam) berkewajiban 

menaati hukum Islam
7
.  

Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud penulis 

dalam judul “Buzzer Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia 

Persfektif Hukum Islam” adalah bagaimana perilaku buzzer politik dalam 

menggiring opini dan pandangan masyarakat di Negara yang menganut 

sistem demokrasi, terkait sistem pemeritahan di Indonesia melalui media 

sosial dan pandangan Hukum Islam terhadap hal tersebut. 

  

B. Latar Belakang Masalah 

Danah M. Boyd dari sekolah informasi Universitas California-

Bekeley dan Nicole B. Ellison dari departemen telekomunikasi Universitas 

Michigan yang tertulis dalam buku karya Abu Bakar Fahmi, mengartikan 

situs jejarang sosial atau media sosial merupakan sarana yang memungkinkan 

penggunanya menampilkan dirinya, berhubungan dengan jejaring sosialnya,  

membangun dan menjaga hubungan mereka dengan orang lain.
8
 

Hadirnya media sosial tentu tidak luput dari berbagai istilah yang 

kemudian muncul di media sosial seperti netizen, followers, influencer, 

hingga buzzer. Buzzer berasal dari bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, 

atau alarm. Buzzer politik merupakan sebuah aktivitas pemasaran politik yang 

berisi informasi pada saluran komunikasi digital untuk menciptakan efek 

                                                             
7 Ahmad Amrullah, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 

182-183. 
8 Abu Bakar Fahmi, Mencerna Situs Jejaring Sosial : Bagaimana jejaring social membantu 

memahami diri sendiri dan orang lain (Jakarta: Gramedia, 2011), 25-26. 
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mempengaruhi dan menjadi perbincangan luas (viral) hingga kemudian 

menjadi opini publik.
9
 

Buzzer pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu 

produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu. Namun, sejak tahun 

2014, ketika pemilihan umum (pemilu) berlangsung di Indonesia, jasa buzzer 

mulai dilirik oleh aktor-aktor politik. Kampanye dalam konteks komunikasi 

merupakan segala kegiatan yang bersifat membujuk, Aktor-aktor politik 

mulai menggunakan jasa buzzer politik profesional untuk melakukan 

pendekatan terhadap masyarakat melalui pesan-pesan kampanye di media 

sosial. Para buzzer ini kemudian bergerak sesuai dengan tuntutan para 

pembayar dan penyewa.
10

 

Pemakaian istilah buzzer di media sosial saat Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden cenderung 

diidentikkan dengan penggunaan strategi kampanye negatif sehingga 

membuat istilah tersebut terkesan negatif dalam sistem demokrasi.
11

  

Demokrasi dapat menjadi bagian dalam sistem politik umat Islam 

apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan 

moralitas. Namun, demokrasi dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah 

kekuasaan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat ini mengabaikan keberadaan 

                                                             
9 Idnan A Idris, Klarifikasi Al-Quran Atas Beirta Hoax, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2018), 130.  
10 Felicia dan Riris Loisa, ”Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial 

Twitter”, journal.antar.ac.id Vol 2, No. 2 (2018) :  
https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/download/3906/2292 diakses pada desember 2018  

11 Christiany Juditha, ”Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia” (2019) : 200, 

https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/snki/article/download/2557/1255  

https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/download/3906/2292
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agama serta hanya mengandalkan pemikiran dan nalar manusia, tanpa 

mempertimbangkan norma-norma dan agama.
12

 

 Media sosial yang merupakan bagian dari inovasi teknologi 

informasi memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat 

serta menyuarakan pikirannya.
13

 Akan tetapi, peran ini menjadi berbahaya 

jika dimanfaatkan untuk memanipulasikan data demi membentuk persepsi 

dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan jika ada 

seorang yang mengkritik pemerintah kemudian mengemukakan pendapatnya 

melalui media sosial maka para buzzer politik akan langsung membuat dan 

menyebarkan berita-berita hoax dan hatespeech antar lawan politik atau 

pengkritik tesebut yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah 

masyarakat. Kata „buzzer‟ pun lambat laun mulai dipandang masyarakat 

sebagai sebuah konotasi negatif, hal ini dapat muncul sebagai akibat dari 

kegiatan tidak bertanggung jawab buzzer politik profesional melalui media 

sosial dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang  ITE (Informasi dan 

Transaksi Elektronik). 

Relevansi berita bohong diera kekinian sangat membantu untuk 

mewujudkan keserasian peristiwa berita bohong dimasa Nabi dengan berita 

bohong dimasa sekarang atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax. 

Allah ta'ala pun  berfirman : 

                                                             
12 M. Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta : Kencana, 2014), 224-

230. 
13 Simarmata Janner dkk, Hoaks dan Media Sosial Saring sebelum Sharing, (Medan : Yayasan Kita 

Menulis, 2019), 50. 
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu 

berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 

kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu.
14

" (QS.Al-Hujuraat (49):6). 

 

Hoax adalah kebohongan yang dibuat dengan sengaja untuk berpura-

pura menjadi sebuah kebenaran. Dalam Islam terdapat istilah “khabar, qila 

wa qala”. Bahkan dalam Ilmu Hadis terdapat istilah “hadis mawdlu‟ (hadis 

palsu)”. Khabar (berita) dalam islam mengandung dua kemungkinan. Yaitu 

benar (shidq) dan salah (kidzb). Istilah “qila wa qala : katanya” dimaksudkan 

untuk menggambarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Sedangkan dalam 

Ilmu Hadis,  berita yang tidak jelas sumbernya itu diungkapkan dengan kata 

“an : dari”. 
15

  

Menyebarkan berita hoax dalam kajian hukum Islam merupakan 

perantara seseorang melakukan perbuatan dosa. Sedangkan wasilah dihukumi 

sebagaimana tujuan (maqasid) dilakukannya. Yaitu munculnya dampak 

negatif yang jelas diharamkan, di antaranya saling mengolok-olok atau 

mencaci maki, menggunjing, terpecahnya suatu kelompok dan tersebarnya 

fitnah. Keterangan itu menunjukan, bahwa semua  perantara, dalam hal ini 

                                                             
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan New Cordova, Cetakan ke-1 (Bandung : 

Syamil Qur‟an, 2012)  
15 https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/10/26/100408/hukum-penyebar-hoax  

https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/10/26/100408/hukum-penyebar-hoax
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menyebarkan berita hoax, dihukumi sama dengan tujuan, yaitu larangan 

menggunjing dan yang lainnya.   

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan 

seseorang atau golongan tertentu (ghîbah), apalagi menyebarkan berita yang 

tidak terbukti kebenarannya (fitnah).  Tata aturan hukum dalam Islam tersebut 

adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari Al-qur‟an dan hadis 

yang disebut dengan syariah. Secara umum, tujuan syariah adalah 

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuahan pokok 

(dharûriy) bagi manusia,
16

   

Pada tujuan akhirnya, target yang ingin diperoleh dari berbagai 

aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, 

dan tenteram sesuai dengan konsep maqâshid al-syarî´ah.  

Allah swt juga berfirman: 

 

                        

       

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 

diminta pertanggungan jawabnya.” (QS Al-Isra‟ : 36). 

 

„Aid al-Qarni menafsirkan ayat tersebut dengan janganlah kalian 

mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. 

                                                             
16 Syukri Albani Nasution M dkk, Filsafat Hukum dan Muqashid Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 

2020), 58. 
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Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti prasangka 

dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan 

diperhitungkan di hadapan Allah.
17

   

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan 

diatas. penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“BUZZER POLITIK TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI 

INDONESIA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM”.  

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang Judul “Buzzer Politik terhadap 

Sistem Demokrasi di Indonesia Persfektif Hukum Islam”, maka ada beberapa 

masalah yang dapat di identifikasi yaitu : 

1. Sosial media merupakan salah satu sarana bagi masyarakat demokrasi 

untuk menyuarakan pendapat. 

2. Aktivitas Buzzer Politik disosial media dapat mempengaruhi opini publik 

terhadap sistem pemerintahan.  

3. Islam menganjurkan agar berhati-hati dan teliti dalam mencerna suatu 

berita.   

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada guna mempermudah 

bahasan yang akan dijelaskan oleh penulis mengingat begitu luasnya 

                                                             
17 Aid al-Qarni, Tafsîr al-Muyassar, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 494. 
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permasalahan. Maka, penulis hanya membatasi penelitiannya tentang Buzzer 

Politik terhadap Sistem demokrasi di Indonesia Persfektif Hukum Islam.  

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan memfokuskan penelitian 

pada Buzzer Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia dan 

bagaimana Persfektif Hukum Islam terhadap Buzzer Politik di Indonesia 

melalui media massa  

2. Sub Fokus Penelitian 

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah dengan melakukan 

pendekatan atau analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan judul 

penelitian dan pendekatan historis dengan memanfaatkan library research 

seperti : buku, jurnal, artikel dan media massa serta bahan-bahan lainnya 

yang dapat dijadikan refrensi penulis dalam melakukan penelitian. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah :   

1. Bagaimana Buzzer Politik terhadap Sistem demokrasi di Indonesia? 

2. Bagaimana Buzzer Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia 

Persfektif Hukum Islam? 
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F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Buzzer Politik terhadap sistem 

Demokrasi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Buzzer Politik terhadap Sistem Demokrasi di 

Indonesia Persfektif Hukum Islam. 

G. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik 

dari segi teoritis maupun segi praktisnya, sebagai berikut : 

1. Kegunaan secara teoritis  

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah 

diuraikan diatas, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana perilaku buzzer politik 

terhadap sistem demokrasi di Indonesia dan bagaimana persfektif hukum 

Islam tehadap hal tersebut untuk dapat menambah wawasan bagi peneliti 

juga pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu hukum, terutama pada ilmu Hukum Tata Negara atau 

Siyasah Syariyyah.   

2. Kegunaan secara praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para 

akademis dan masyarakat serta dapat digunakan sebagai acuan oleh 
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peneliti lain. Serta untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi 

penulis, guna syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas 

syar’iyyah Universitas Islam Negeri Lampung.  

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian 

berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Dito Muhammad Sabirin “Analisis Perilaku Buzzer Politik dalam Kasus 

Penanganan Covid-19 di Indonesia (Maret-Juni 2020)” Mahasiswa 

Universitas Bakrie, tahun 2020. Penelitian ini membahas terkait 

bagaimana perilaku Buzzer Politik dimasa pandemic Covid-19 pada 

bulan maret-juni tahun 2020  

2. Riris Loisa Felicia “Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di 

Media Sosial Twitter” Mahasiswa Universitas Tarumanegara Fakultas 

Ilmu Komunikasi. Penelitian ini membahas tentang proses dan aktivitas 

kerja seorang buzzer politik professional terkait pelaksanaan tugas-tugas 

kampanye politik melalui media Twitter. 

3. Christiany Juditha, “Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu 

Indonesia” Balai pengembangan SDM dan penelitian komunikasi dan 

Informatika Manado, tahun 2019. Penelitian ini membahas tekait 

aktivitas buzzer pada saat pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Indonesia.  



 

 

13 

Berdasarkan analisa tersebut, maka penelitian “Buzzer Politik terhadap 

sistem demokrasi di Indonesia Persfektif Hukum Islam” berbeda dan belum 

pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan 

sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.  

I. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan.
18

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (library research) 

Penelitian Pustaka menggunakan data dan bahan kajian yang berasal 

dari sumber kepustakaan baik berupa buku-buku, catatan maupun 

hasil laporan penelitian terdahulu dan berbagai literatur yang terkait 

dengan topik kajian.
19

  

b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menuturkan, 

menganalisis dan menguraikan data yang telah ada, kemudian 

memperoleh kesimpulan.
20

 

  

                                                             
18 Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2014), 19. 
19 Susiadi AS., Metode Penelitian, (Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Instutut Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10 
20 Nurdin Ismail dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 

204. 
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2. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan, sedangkan 

jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri.
21

 

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan 

bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan 

buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Data yang dibutuhkan 

meliputi : 

a. Bahan hukum Primer yaitu bersumber pada Al-Qu‟ran, Hadist 

maupun ijma para ulama 

b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung dalam 

penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, 

dan pendapat yang ditulis oleh tokoh lain, dan skripsi yang berkaitan 

dengan judul yang dimaksud. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti media 

internet dan ensiklopedia. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Pustaka (lilbrary 

research) oleh karna itu metode pengumpulan data yang digunakan 

                                                             
21 Susiadi AS, Metodologi Penelitian, 12. 
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dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka. Baik dengan 

menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan 

hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan 

data dari berbagai refrensi yang berkaitan dengan masalah-masalah 

dalam skripsi ini. 

4. Metode Pengolahan  

Data Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur, dan 

mengklarifikasi. Jadi, dalam hal ini yang dimaksud mengolah data adalah 

secara hati-hati, meyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti ataupun langkah-langkah yang 

harus diteliti dalam pengolahan data adalah:  

a. Pemeriksaan (editing) Pemeriksaan adalah pembenaran apakah data 

yang terkumpul sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data 

tersebut dijabarkan dengan bahasa yang sangat lugas dan mudah 

dipahami. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang telah terkumpul tersebut dapat dipersiapkan untuk tahap analisis 

berikutnya.
22

 

b. Sistematisasi data (Systematizing). Sistematis data adalah 

menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

                                                             
22 Suyanto Bagong dkk, Metode Penelitian Sosial : Alternatif Pendekatan, (Jakarta : Kencana, 

2005), 93. 
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menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan 

urutan masalah. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 

mengelompokan data secara sistematis dan data yang di edit dan 

diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.  

5. Analisis Data 

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 

adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif 

yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit deskriptif kualitatif. Analisis deduktif bertitik tolak pada 

ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
23

 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan 

tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan 

skripsi Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini 

berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut 

pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

                                                             
23 Sugiyono, Metode penelitian bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 81 
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Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang Siyasah 

Syar'iyyah secara umum yang meliputi tentang pengertian Siyasah Syar'iyyah, 

Ruang lingkup dari Siyasah Syar'iyyah dan Konsep Demokrasi dalam Siyasah 

Dusturiyyah. Serta berisikan pembasahan terkait Demokrasi dalam Islam 

yaitu tentang Pandangan Islam terhadap Demokrasi, penerapan Demokrasi 

pada masa Rasulullah SAW dan Demokrasi pada masa Sahabat. 

Bab ketiga pembahasan perihal Deskripsi dari Objek Penelitian, yakni 

Gambaran Umum tentang Buzzer Politik yang meliputi pengertian Buzzer 

Politik, Sejarah dan Aktivitas Buzzer Politik.  Serta membahas terkait 

Penerapan dan Sistem Demokrasi di Indonesia. 

Bab keempat menganalisis aktivitas Buzzer Politik terhadap Sistem 

Demokrasi di Indonesia apakah dapat mempengaruhi ataupun menggiring 

pola pikir dari masyarakat Indonesia dan bagaimana Buzzer Politik terhadap 

Sistem Demokrasi di Indonesia dalam Persfektif Hukum Islam.  

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari 

seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi 

terkait pembahasan pada penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Siyasah Syar'iyyah 

1) Pengertian siyasah syar’iyah  

Kata Siyâsah atau siyasiyah yang merupakan bentuk masdar atau 

kata benda abstrak dari kata sâsa, memiliki banyak makna yaitu 

mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.
24

 Sâsa juga 

berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau perintahan, politik dan 

pembuatan kebijakan. Siyâsah berarti juga pemerintahan dan politik atau 

membuat kebijaksanaan (politic dan policy). Selain itu, Siyâsah juga 

dapat diartikan administrasi dan manajemen.
25

  

Secara bahasa siyasah syar’iyah atau politik Islam diambil dari 

kalimat sya-sya, yasyu-su syiya-syatan, yang berarti mengatur, 

mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.
26

 Berkaitan dengan 

ini as-siyasah diambil dari sebuah haditz yang artinya: “Bani Isra‟il 

dikendalikan oleh nabi-nabi mereka”.
27

 Maka kata As-siyasah bisa berarti 

memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Jadi politik 

adalah pengendalian dan pengaturan dalam mencapai tujuan.  

                                                             
24 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), 417 
25 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74. 
26 H.A. Djazuli. Fiqih Siyasah, (Bandung : Kencana, 2003), 1.   
27 H.R. Muslim.   
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Adapun secara istilah politik menurut Ibnu Taimiyah adalah 

berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang berkewajiban 

menyampaikan amanat kepada yang berhak serta terkait dengan 

hubungan pemerintah dengan rakyat. Ibnu Aqil sebagaimana dikutip Ibn 

al-Qayyim menyatakan: “politik adalah segala perbuatan yang membawa 

manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dari kemafsadatan, sekalipun 

Rasul tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak 

menentukannya”. Sementara dalam Ensiklopedia “Al-Ulum As-Siyasah” 

dikatakan bahwa politik Islam adalah segala aktivitas manusia yang 

berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan 

keamanan bagi masyarakat.
28

 Jadi politik Islam adalah keharusan 

menjalankan amanah bagi pemegang kekuasaan/pemerintah, dalam 

mengatur/mengeluarkan kebijakan umum (public policies), 

mengendalikan dan mengambil keputusan (decision making) untuk 

mencapai keadilan dan kesejahteraan.  

Secara terminologi,  Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 

Siyâsah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 

Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan bahwa Siyâsah adalah 

“membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyâsah sebagai 

“mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan 

                                                             
28 Yusuf Qardhawi, Meluruskan dikotomi Agama dan Politik, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2008),  

19.   
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manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid 

disebutkan, siyâsah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Siyâsah adalah ilmu 

pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, 

serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan 

istiqomah.
29

 

Khallaf merumuskan siyasah syar’iyah dengan : Pengelolaan 

masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin 

terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari 

masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat 

Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengen 

pendapat para ulama mujtahid. Secara sederhana siyasah syar’iyah 

diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah 

kenegaraan yang berdasarkan syariat.   

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang 

merumuskan siyasah syariyah sebagai hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan 

jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi 

terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut 

tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur‟an maupun Al-sunnah. 
30

 

                                                             
29 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994), 22-23. 
30 Abdurrahman taj, Al-siyasah al-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islami,(mesir : mathba‟ah Dar al-Ta‟lif, 

1993), 10. 
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Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar’iyah adalah pengaturan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara’. Sementara 

para fuqaha, sebagaimana dikutip khallaf, mendefinisikan siyasah 

syariyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan 

kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui 

peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun 

tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu. 

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli 

di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar’iyah, yaitu: 
31

 

1. Bahwa siyasah syar’iyah berhubungan dengan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan manusia. 

2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan (ulu ai-amr) 

3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan 

dan menolak kemudharatan. 

4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. 

Berdasarkan hakikat siyasah syar’iyah ini dapat disimpulkan 

bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar’iyah  adalah Al-Qur‟an dan 

Al-sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang 

                                                             
31 Muhammad Ihsan, Politik Hukum di Indonesida dan Relevansinya dengan Siyasah Syar’iyyah 

(Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998), (IAIN MEDAN : 2014). 26 
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pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-

undangan dan mengatur kehidupan bernegara. 

2) Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyyah 

Kata Siyâsah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana 

telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik 

untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada 

penyelenggaraan negara dan pemerintaRuanghan itu tersirat beberapa arti 

yang terkandung dalam kata Siyâsah seperti mengendalikan, mengatur 

memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan 

membuat kebijaksanaan. 

Siyâsah Syar’iyyah berarti penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan yang berdasarkan syari’ah. Dengan demikian, objek kajian 

Siyâsah Syar’iyyah adalah semua hal yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat 

Islam.
32

 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 

kajian fiqih Siyâsah (Siyâsah Syar’iyyah), diantaranya ada yang 

menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada 

empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang 

membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyâsah menjadi delapan bidang. 

                                                             
32 Ridwan, Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 81. 
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Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya 

bersifat teknis.
33

 

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup fiqh siyâsah 

menjadi delapan bidang, sebagai berikut; kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah Syar’iyyah), 

kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyâsah Tasyrî’iyyah 

Syar’iyyah), kebijaksanaan peradilan (Siyâsah Qadhâ`iyyah Syar’iyyah), 

kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyâsah Mâliyyah Syar’iyyah), 

kebijaksanaan administrasi negara (Siyâsah `Idâriyyah Syar’iyyah), 

kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyâsah 

Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar’iyyah), politik pelaksanaan undang-

undang (Siyâsah Tanfîdziyyah Syar’iyyah), politik peperangan (Siyâsah 

Harbiyyah Syar’iyyah).
34

 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyâsah 

(Siyâsah Syar’iyyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang 

peraturan perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah), ekonomi dan 

moneter (Siyâsah Mâliyyah), peradilan (Siyâsah Qadhâ`iyyah), hukum 

perang (Siyâsah Harbiyyah), dan asministrasi negara (Siyâsah 

`Idâriyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat 

bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta 

hubungan internasional. Berbeda halnya dengan Abdul Wahhab Khallaf, 

Ia membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar’iyyah) 

                                                             
33 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 13. 
34 A.Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: 

Kencana Prenada, 2003), 30. 
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menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan 

keuangan negara.
35

 

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh Siyâsah 

(Siyâsah Syar’iyyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok 

fiqh Siyâsah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah 

politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah 

masalah dusturiyyah yang mencangkup Siyâsah penetapan hukum, 

Siyâsah peradilan, Siyâsah administrasi dan Siyâsah penerapan hukum. 

Siyâsah Dustûryyah adalah Siyâsah yang berkaitan dengan peraturan 

dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara 

pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain 

Siyâsah Dustûryyah membahas tentang sistem politik hukum menurut 

ajaran Islam,
36

 politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga 

yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.
37

 

Selain bidang Siyâsah Dustûryyah. Pembahasan fiqih Siyâsah 

(Siyâsah Syar’iyyah) adalah Siyâsah Dauliyyah/Khârijiyyah, yaitu 

Siyâsah yang berhubunngan dengan pengaturan hubungan antar suatu 

negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga 

negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di 

dalam pembahasan fiqh Siyâsah adalah Siyâsah Mâliyyah dan Siyâsah 

Harbiyyah. Siyâsah Mâliyyah yaitu Siyâsah yang mengatur sumber-

                                                             
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 13. 
36 Yusdani, Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books, 

2011), 25. 
37 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 14. 
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sumber keuangan negara. Sedangkan Siyâsah Harbiyyah, yaitu Siyâsah 

yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang 

berhubungan dengan hal tersebut.
38

 

Bidang-bidang Siyâsah Syar’iyyah bukan harga mati yang tak dapat 

ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyâsah Syar’iyyah dapat berbeda-beda 

antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain 

yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyâsah 

Syar’iyyah antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang 

budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri 

di negara masing-masing.
39

 Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang 

mengatur ruang lingkup sari Siyâsah Syar’iyyah. 

3) Konsep Demokrasi dalam Siyasah Dusturiyyah 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara 

lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, 

kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 

warga negara yang wajib dilindungi.  

                                                             
38 Yusdani, Fiqh Politik, 25 
39 Ibid, 82. 
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Pada kalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menanggapi 

permasalahan syura dan demokrasi. Sebagian memandang syura dan 

demokrasi adalah dua hal yang identik. Kata "syûrâ" (syura) berasal dari 

sya-wa-ra yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang 

lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa 

Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu 

yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) 

untuk memperoleh kebaikan.
40

  

Sebagaimana halnya Syura, demokrasi juga menekankan unsur 

musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang merupakan 

kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat mengabaikan 

keberadaan agama. Parlemen yang merupakan salah satu pilar demokrasi 

dapat saja menetapkan suatu hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai 

agama, jika suara terbanyak anggotanya menghendaki. Demokrasi hanya 

mengakui rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak 

mengakui nilai-nilai wahyu yang ada. 

Demokrasi maupun syura sama-sama membatasi kekuasaan 

pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam 

mengontrol kekuasaan. Syura dan demokrasi juga menekankan 

keputusan diambil secara musyawarah, sehingga dapat mengeliminasi 

kekeliruan. Yang lebih penting, kedua prinsip ini sama-sama menolak 

                                                             
40 M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), 469 
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segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan, dan sikap 

eksploitatif pemerintah yang berkuasa. 

Sebagai alternatif, bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang bisa 

disejajarkan dengan syura dalam Islam,
 41

  yakni : 

1. Tauhid sebagai landasan asasi  

2. Kepatuhan kepada hukum 

3. Toleransi sesama warga 

4. Demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna 

kulit atau bahasa  

5. Penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.  

Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan bahwa "Demokrasi 

Islam tidak tumbuh dari perluasan kesempatan ekonomi. la merupakan 

prinsip spiritual yang didasarkan pada asumsi bahwa semua manusia 

mempunyai pusat kekuatannya yang tersembunyi, yang 

memungkinkannya untuk dapat berkembang dan melahirkan karakter-

karakter yang khas. Islam sangat peduli pada pembentukan manusia yang 

paling mulia yang memiliki kekuatan dalam kehidupan."
42

 

Dalam sejarah Islam, demokrasi Islam (syûrá) hanya berjalan pada 

masa sahabat dan hal ini harus dihidupkan kembali dalam masyarakat 

modern, karena memuat prinsip-prinsip spiritual, yaitu 

                                                             
41 H.H Bilgrami, Iqbal Sekilas tentang hidup dan pikiran-pikirannya, diterjemahkan oleh djohan 

effendi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 81-84  
42 Iqbal, The New Era, 1916, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aleem Hilal, Social Philosophy of Sir 

Muhammad Iqbal, (delhi : Aam Publisher, 1995), 227. 
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1. Pemilihan adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan 

kehendak seluruh rakyat. Kehendak sebagian rakyat dinyatakan batal 

dan tidak berlaku; 

2. Secara de facto, kedaulatan politik berada di tangan rakyat;  

3. Masyarakat muslim berdasarkan pada kesamaan mutlak seluruh 

anggotanya; 

4. Kepala negara bukanlah imam tertinggi dalam Islam dan bukan 

merupakan wakil Tuhan. Ia mungkin saja berbuat salah dan harus 

tunduk pada hukum Tuhan;  

5. Meskipun kepala negara, ia dapat dituntut di muka sidang 

pengadilan; 

6. Kepala negara memang dapat mencalonkan penggantinya, tapi 

pencalonannya batal bila ditolak oleh rakyat; 

7. Rakyat berhak melakukan impeachment terhadap kepala Negara jika 

ia berlawanan dengan syariat. 

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy juga tidak mengidentikkan demokrasi 

dengan syura, di samping beberapa persamaan, Hasbi menjelaskan segi-

segi perbedaan antara demokrasi dengan prinsip-prinsip syura dalam 

Islam. Menurutnya, yang dimaksud dengan rakyat dalam konsep 

demokrasi Barat adalah warga negara yang dibatasi oleh geografi, yang 

hidup dalam suatu negara dan diikat oleh persamaan darah, bahasa dan 

adat-istiadat. Demokrasi modern didasarkan pada kebangsaan yang 

sempit.  



 

 

  
 

29 

Selain itu, tujuan demokrasi Barat adalah untuk kepentingan dunia 

material belaka. Yang lebih penting adalah bahwa demokrasi 

menekankan kekuasaan mutlak rakyat, sehingga mengabaikan kekuasaan 

moral dan agama.
43

 Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik 

umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya bermuatan nilai-nilai 

agama dan moralitas. 

B. Demokrasi dalam Islam 

1) Pandangan Islam terhadap Demokrasi 

Demokrasi yang menekankan unsur musyawarah dalam 

mengambil keputusan sebagaimana didefinisikan Abraham Lincoln, 

salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat mengharuskan adanya 

partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan 

mengontrol pemerintah yang berkuasa.
44

  

Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak 

bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam. Selain itu, karena 

melibatkan kalangan ahli yang mempunyai pandangan jauh ke depan, 

maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati kesempurnaan. 

Demikian juga, karena diputuskan secara bersama, masing-masing pihak 

merasa bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah itu. Dari uraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran 

Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura 

                                                             
43 T.M Hasbi ash Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan dalam fiqh Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), 

129-133 
44 Sadek J. Sulaiman, “Shura and democracy”, dalam Charles Khurzman, Liberal Islam, (Oxford : 

Oxford University Press, 1998), 97. 
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memang merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah dipraktikkan 

sejak lama. 

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak 

menentukan secara perinci. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada 

manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah 

ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti 

parlemen atau bagaimanapun sistemnya. Dalam lembaga ini boleh jadi 

para anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode 

tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Keanggotaan 

lembaga ini juga bisa dibatasi jangka waktu tertentu yang disepakati 

bersama. 

Dalam pengambilan keputusan, tidak berarti suara terbanyak 

mutlak harus diikuti.
45

 Adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara 

minoritas kalau ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari 

suara mayoritas. 

Dalam surat Âli-'Imrân, 3:159 yang berbunyi:  

                     

                          

                 

                                                             
45 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 219 
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu.
46

 kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.” (Âli-'Imrân, 3:159) 
 

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang 

membawa kekalahan umat Islam, Nabi SAW sendiri mengalami luka-

luka dalam perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi SAW dan 

tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam 

memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam. Ada pun 

dalam Surat asy-Syûrâ, 42: 38 Allah menggambarkan sifat orang 

mukmin yang salah satunya adalah mementingkan musyawarah dalam 

setiap persoalan yang mereka hadapi (wa amruhum syûrâ baynahum). 

Terkesan bahwa ayat yang berbicara tentang musyawarah sangat 

sedikit dan itu pun hanya bersifat sangat umum dan global, Al-Qur'an 

memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detail. Apabila 

dilihat secara mendalam, hikmahnya tentu sangat besar sekali. Al Qur'an 

hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang 

harus diikuti umat Islam. Sementara terkait cara, sistem, bentuk dan hal-

hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia 

sesuai kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, Al-

Qur'an menganut prinsip bahwa untuk masalah-masalah yang bisa 

berkembang sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat 

                                                             
46 Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, 

kemasyarakatan dan lain-lainnya. 
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Islam, maka Al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja.
47

 

Apabila permasalahan terkait musyawarah ini dijelaskan Al-Qur'an 

secara perinci dan kaku, besar kemungkinan umat Islam akan mengalami 

kesulitan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang. 

Umat Islam terpaku pada teks-teks ayat Al-Qur'an saja tanpa berani 

melakukan improvisasi. 

Musyawarah merupakan pilar demokrasi yang amat prinsipal. 

Dalam sistem politik Islam telah dipraktekkan oleh Nabi dan para 

khulafa al Rasyidin.
48

 Sehingga dalam situasi umat Islam yang amat 

sulitpun, pemimpin muslim tetap membuka saluran musyawarah. 

Memang dalam prakteknya, musyawarah tidak selamanya membawa 

mufakat bahkan berujung ketidakpastian dan anarkis. Akan tetapi kita 

harus percaya bahwa inilah jalan yang besar kemungkinan akan 

memuaskan kebanyakan orang dalam pengambilan keputusan. Terlebih 

bahwa urusan terkait kenegaraan adalah menyangkut kepentingan orang 

banyak, bukan hanya kepentingan para pemimpin. 

Tentang bagaimana etika musyawarah dilakukan, surat Ali 'Imran 

3:159 dapat dijadikan sebagai rujukan: 

                                                             
47 Kiki M. Hakiki, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1 No. 1 (2016): 9 
48 Effendi Heri dkk, Buku Ajar Islam dan Kebhinekaan: Kajian Praktis (Jawa Tengah: PT. Nasya 

Expanding Management), 34 
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya” 

 

Ayat ke-159 surah Ali-Imran ini dapat ditafsirkan bahwa, Setelah 

memberi kaum mukmin tuntunan secara umum, Allah lalu memberi 

tuntunan secara khusus dengan menyebutkan karunia-Nya kepada Nabi 

Muhammad. Maka berkat rahmat yang besar dari Allah, engkau berlaku 

lemah lembut terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam 

Perang Uhud. Sekiranya engkau bersikap keras, buruk perangai, dan 

berhati kasar, tidak toleran dan tidak peka terhadap kondisi dan situasi 

orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 

maafkanlah, hapuslah kesalahan-kesalahan mereka dan mohonkanlah 

ampunan kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu, yakni urusan peperangan dan hal-hal duniawi 

lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kemudian, 

apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil 
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musyawarah, maka bertawakallah kepada Allah, dan akuilah kelemahan 

dirimu di hadapan Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. 

Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. 

Ayat ini menunjukkan tiga sikap yang diperintahkan Allah kepada 

Nabi Muhammad SAW dalam melakukan musyawarah, yaitu :  

a. Pertama, berlaku lemah lembut. Sikap ini penting, terutama bagi 

seorang pemimpin. Sikap yang kasar dan ingin menang sendiri bisa 

membuat mitra yang diajak bermusyawarah tidak menaruh simpati 

dan melakukan aksi walk out. Akibatnya, musyawarah tidak dapat 

mencapai maksud yang diinginkan.  

b. Kedua, memberi maaf. Dalam musyawarah tidak tertutup 

kemungkinan terjadi argumentasi yang keras, panas dan 

menegangkan. Keadaan ini dapat mengakibatkan tersinggungnya 

satu pihak terhadap pihak lain. Hal ini harus dihadapi dengan sikap 

dingin dan terbuka. Tak jarang mendengar ungkapan terkait 

musyawarah bahwa, "Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap 

dingin." Kalimat ini mengisyaratkan bahwa dalam musyawarah akal 

pikiran kita harus tetap terpelihara secara jernih, sehingga terhindar 

dari sikap emosional. Sebab, jika emosional kemudian timbul, 

musyawarah pun bisa berubah menjadi ajang pertengkaran, sehingga 

tidak menghasilkan jalan akhir melainkan permusuhan dan dendam. 
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Oleh sebab itu, Allah mengajarkan etika bahwa dalam musyawarah 

masing-masing pihak harus siap untuk saling memaafkan.
49

 

c. Hal ketiga yang perlu diperhatikan dari ayat di atas adalah hubungan 

vertikal dengan Allah. Musyawarah harus diiringi dengan 

permohonan ampunan kepada-Nya, supaya hasil yang dicapai adalah 

yang terbaik untuk semua. Setelah dicapai kesepakatan, apapun dan 

bagaimanapun hasil tersebut diserahkan kepada Allah (tawakal). 

Manusia telah merencanakan, sesuai dengan kemampuan dan 

keputusan mereka. Karena itu dalam pelaksanaannya, Allah 

memerintahkan manusia untuk berserah diri kepada-Nya.
50

 

Berdasarkan pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa masalah-

masalah yang sudah baku dan perinci diuraikan oleh Allah dan Rasul-

Nya tidak mendapat tempat untuk dimusyawarahkan. Karenanya, Islam 

tidak membenarkan melakukan musyawarah dalam masalah-masalah 

seperti dasar-dasar keimanan atau ibadah kepada Allah karena hal 

tersebut merupakan otoritas Allah sepenuhnya. Sebaliknya, terhadap 

masalah-masalah yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya secara global dan 

umum atau yang tidak dijelaskan sama sekali, maka umat Islam 

diperintahkan untuk melakukan musyawarah sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Sebagai contoh, musyawarah dilakukan dalam menentukan 

                                                             
49 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an , 474 
50 Ibid, 475  
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kebijakan-kebijakan publik, seperti menetapkan hukum pajak, 

perdagangan, dan lain-lain.
51

 

2) Demokrasi pada masa Rasulullah SAW 

Nabi Muhammad SAW selain sebagai Rasul Allah, juga sebagai 

kepala negara.
52

 Kerasulannya dimulai di kota Makkah mengajak 

manusia beriman kepada Allah, beribadah dan berakhlak mulia. 

Sedangkan perannya sebagai kepala negara dilaksanakan di Madinah dari 

tahun 622 hingga 632 M. Sebagai peletak dasar negara beliau pertama-

tama merumuskan Dustur Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi 

Negara Madinah. Kemudian beliau menetapkan dasar-dasar ekonomi 

negara terutama zakat dan jizyah. Selanjutnya membangun angkatan 

bersenjata untuk melindungi dakwah dan kepentingan warga negara 

Madinah. 

Dalam menjalankan pemerintahan Nabi Muhammad dibantu oleh 

staff ahli (penasehat) dan sekretaris. 4 orang sahabat utama yakni Abu 

Bakar al Shiddiq, Umar ibn Khattab, Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi 

Thalib merupakan pendamping Nabi dalam menjalankan roda 

pemerintahan di Madinah. Selain itu terdapat beberapa sahabat lainnya 

seperti Salman al Farisy yang terkenal sebagai arsitek pengembangan 

wilayah kota, Khalid bin walid yang diberi gelar saifullah (pedang Allah) 

oleh Nabi sebagai penasehat strategi angkatan bersenjata. Di antara 

                                                             
51 T.p, Mimbar Hukum. (Indonesia: Yayasan Al Hikmah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan 

Badan Peradilan Agama Islam, 2001), 77 
52  Yudi Daniel Irfan, Sejarah Peradaban Islam : Arab hingga Nusantara (Yayasan Do'a Para Wali 

: 2014), 132 

https://www.google.co.id/search?hl=id&sxsrf=AOaemvLXvWbIopLHkMp6ybIpm4OgE3Hopg:1638526389529&q=inauthor:%22Yudi+Irfan+Daniel%22&tbm=bks
https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=1&dq=Nabi+Muhammad+SAW,+selain+sebagai+Rasul+Allah,+juga+sebagai+kepala+negara.&pg=PA132&printsec=frontcover&q=inpublisher:%22Yayasan+Do%27a+Para+Wali%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjVqI-7ssf0AhXhSGwGHfgvBy0QmxMoAHoECBUQAg&sxsrf=AOaemvLXvWbIopLHkMp6ybIpm4OgE3Hopg:1638526389529
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sekretaris Nabi yang terkenal adalah Zaid ibn Tsabit dan Muawiyah ibn 

Abi Sofyan. Yang tersebut terakhir ini kemudian menjadi khalifah dan 

perintis Daulat Bani Umayyah pasca Khulafa al Rasyidin 

Prinsip-prinsip tata negara yang menjadi perilaku politik 

pemerintahan Nabi Muhammad SAW adalah menarik untuk 

dikemukakan, oleh karena pada dasarnya menjadi inspirasi bagi 

pemerintahan negara modern. Di antaranya sebagai berikut: 

1. Musyawarah. 

Elemen utama yang menjadi subtansi pemerintahan demokratis 

adalah musyawarah. Lawannya adalah perilaku otoriter yang 

merupakan subtansi pada pemerintahan monarki. Sebagaimana yang 

telah di kemukakan di atas bahwa dalam mengawali karir 

kepemimpinan Nabi sebagai kepala negara di Madinah, adalah atas 

dasar kesepakatan komponen masyarakat Madinah yang heterogen. 

Kita ketahui bahwa Nabi menjadi kepala negara berdasarkan hasil 

musyawarah. Beliau tidak tampil sebagai seorang sosok jagoan yang 

bertangan besi, lalu memaksakan kehendak sebagai penguasa 

Madinah. Terlebi keberadaan beliau sebagai imigran (Muhajirin) 

yang diterima keberadaannya dan mendapatkan pertolongan 

masyarakat Madinah (Anshar). 

Musyawarah adalah salah satu perintah Allah dalam Al-

Qur‟an.
 53

 Perintah ini terutama berkaitan dengan urusan kehidupan 

                                                             
53 Effendi Heri dkk, Buku Ajar Islam dan Kebhinekaan: Kajian Praktis, 34 
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dunia. Hal ini kemudian menjadi pilar kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang 

memerintahkan hal ini. Antara lain surah Ali Imran ayat 159 yang 

artinya: "Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati 

keras tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan". Karna 

bagaimanapun indahnya suatu kebijakan politik jika tidak 

melibatkan orang banyak, paling tidak perwakilan masyarakat, maka 

dianggap putusan yang otoriter.
54

 

2. Persamaan 

Salah satu prinsip yang amat penting dalam sistem perundang-

undangan dan politik pada masa ini adalah persamaan. Semua orang 

tahu bahwa kedudukan Rasulullah di sisi umat Islam adalah sangat 

istimewa dibandingkan dengan yang lain, akan tetapi beliau 

menyatakan bahwa „saya ini manusia biasa seperti kamu juga hanya 

kepadaku diberi wahyu‟. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi 

memposisikan dirinya sama dengan yang lain dalam pemerintahan di 

Madinah, Nabi pun memperlakukan sama setiap manusia 

                                                             
54 Elwa, Muhammad S, On the Political System Of Islamic State. Anshari Thayib (Alih Bahasa) 

(Surabaya : Bina Ilmu, 1983), 21 
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berdasarkan petunjuk Allah.
55

 Dalam Al-Qur'an Surah al-Hujurat 

ayat 11 Allah berfirman: 

 

                     

                      

                      

           

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih 

baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri
56

 dan jangan memanggil dengan 

gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman
57

 dan Barangsiapa yang tidak 

bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S al-Hujurat : 

11) 

 

Nabi Muhammad mempertegas masalah ini dalam sabdanya: 

Hai umatku, sesungguhnya Allah Tuhanmu, yang Maha Terpuji dan 

Maha Agung, hanyalah satu. Dan sesungguhnya leluhurmu juga 

hanyala satu, yaitu Adam. Karena itu tidak ada superioritas antara 

yang Arab dan bukan Arab, antara yang berkulit merah dengan yang 

                                                             
55 M. Basyir Syam, Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah 

(622-632) : (Tinjauan Persfektif Pemikiran Politik Islam) : Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanudin, 

Vol.1, No.1 (2015) : 170 
56 Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-

orang mukmin seperti satu tubuh. 
57 Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan 

kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya. 
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hitam, kecuali karena taqwanya kepada Allah. Bukankah pesan ini 

sudah berkali-kali saya sampaikan kepada kamu sekalian? Mereka 

menjawab Ya. Kata Nabi lagi, akan kita lihat siapa yang 

melaksanakan amanah itu dan siapa yang tidak. 

Bagi pemerintahan yang demokratis tentulah hal ini menjadi 

prinsip yang harus ditegakkan secara konsisten karena pemerintahan 

itu terwujud dari kehendak rakyat dan diselenggarakan dari rakyat 

pula. Tidak ada orang yang lebih istimewa dari yang lain. Kalaupun 

kemudian pemimpin menempati kedudukan terhormat, itu karena 

pemberian orang banyak (rakyat). Karenanya hal tersebut tidak 

pantas disalahgunakan. Antara pemimpin dan rakyatnya adalah 

sama, sehingga tidak pantas berlaku arogan, seorang pemimpin yang 

terpilih, bahkan harus berterimakasih kepada rakyat yang telah 

menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang pada hakikatnya 

adalah pelayan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. 

Persamaan ini haruslah ditegakkan dalam pelayanan publik, 

pelaksanaan hukum, pemberian hak-hak yang mesti diterimanya 

sesuai dengan kinerja masing-masing sesuai dengan standar yang 

adil. Karena itu tidak berlaku nepotisme, gratifikasi yang dapat 

membawa penyimpangan dalam pelayanan publik bagi seorang 

pemimpin.  
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3. Keadilan 

Islam sangat mendambakan pemimpin yang adil, hal ini tentu 

dimana saja sangat diharapkan. Allah menjanjikan perlindungan 

kepada pemimpin yang adil suatu saat dimana tidak ada lagi 

perlindungan selain dari Allah di hari Mahsyar, setelah manusia 

semua dibangkitkan di padang Mahsyar. Allah menciptakan manusia 

dan menghendaki keadilan itu berlaku dalam kehidupan manusia. 

Pemimpin adalah manusia yang diberi kedudukan terhormat, 

memiliki kewenangan mengatur masyarakat. Dalam menjalankan 

tugasnya berpotensi melakukan kezaliman karena merasa memiliki 

kekuasaan itu, pada hal kekuasaan itu adalah amanah yang harus 

dijalankannya dengan baik dan adil. Karena itu Allah menghargai 

pemimpin yang konsisten dalam keadilan 

Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat 

tinggi dalam sistem perundang-undangan. Tiada sistem yang lebih 

sempurna mengungkapkan hal ini melainkan dalam Islam. Dalam Al 

Qur'an disebutkan begitu lengkap tentang keadilan ini. Banyak ayat 

menerangkan keadilan ini dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

Demikian juga sebaliknya, Islam melarang berbuat curang, aniaya 

serta mengambil hak orang lain. 

Dalam Al Qur'an Surah An-Nahl (16) ayat 90, Allah berfirman: 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl (16) : 90) 
 

Allah adalah Tuhan yang Maha adil dan menghendaki agar 

manusia menegakkan keadilan di antara mereka. Para pemimpin 

masyarakat yang diberi kewenangan mengatur masyarakat sangat 

diharapkan menegakkan keadilan ini dalam menetapkan hukum 

diantara manusia. Karena itulah dalam sistem politik pemerintahan 

Islam menjadi salah satu pilar yang menjamin pemerintahan yang 

baik. 

4. Kebebasan 

Kebebasan merupakan dambaan setiap manusia, setiap orang 

menghendaki hidup yang merdeka tanpa tekanan. Meskipun ini 

bukan berarti kebebasan tanpa batas. Yang terpenting adalah bahwa 

kebebasan seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain. 

Dalam suatu sistem pemerintahan yang baik, setiap orang diberi 

kebebasan hidup tanpa tekanan dari orang lain, kebebasan berfikir 

dan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk keyakinan, 

kebebasan memiliki tanpa gangguan dari orang lain. Dalam sistem 

perundang-undangan modern disebut hak-hak asasi manusia. 
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Para ahli politik mengakui bahwa demokrasi dan HAM 

bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di masa 

pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah hak asasi manusia di 

tegakkan Hal ini tergambar dalam Dustur Madinah tersebut di atas. 

Dalam banyak ayat Al Qur'an, Allah melarang pembunuhan, mulai 

dari bunuh diri, membunuh anak sendiri serta larangan membunuh 

orang lain kecuali dengan alasan yang hak, seperti membela diri dari 

serangan pembunuhan orang lain. 

David Litle dalam Human Rights and the Conflict of Cultures: 

Western and Ismamic Perspectives mengemukakan, menurut kami 

membenarkan suatu putusan yang mempunyai konsekuensi paling 

penting untuk memahami kebebasan agama dalam Islam, hanya 

karena adanya bukti yang kuat dalam Al-Qur'an bahwa keyakinan 

agama yang benar merupakan persoalan pribadi dan batin yang 

dalam atau masalah dalam hati, maka ada dasar-dasar yang kuat 

terhadap beberapa penegasan yang benar-benar tak diduga-duga 

dalam Al-Qur'an tentang toleransi dan pengendalian diri, seperti 

yang terdapat dalam surah Al-Kafirun yang menyatakan "untukmu 

agama-mu dan untuk-ku agamaku".  

Bahkan dengan jelas Al-Qur'an menyatakan "Tidak ada 

paksaan dalam agama" (QS. Al Baqarah ayat 256):
58
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Perspectives. Rianto (Alih Bahasa), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 72 
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa 

yang ingkar kepada Thaghut
59

 dan beriman kepada Allah, Maka 

Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang 

tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. 

Al Baqarah : 256) 

 

Dalam kaitan dengan kebebasan berfikir, Nabi Muhammad 

menyatakan "katakanlah yang benar meskipun pahit" ini berarti 

setiap orang diberi kebebasan mengemukakan pendapatnya 

meskipun orang belum tentu setuju atau mungkin menolaknya. 

Dalam Al Qur'an juga dikemukakan bahwa kebenaran itu berasal 

dari Allah, maka janganlah kamu menjadi orang yang gentar 

mengemukakan kebenaran itu (Qur'an Surah Al Baqarah: 147) 

Ketika Nabi menjadi kepala negara di Madinah, tidak ada 

diskriminasi dalam perekonomian. Setiap warga negara memiliki 

kebebasan berusaha tanpa tekanan. Hak kebendaan mereka 

terlindungi. Allah melarang mengambil hak milik orang lain dengan 

cara yang bathil, termasuk mengklaim milik orang lain dengan 

membawanya ke pengadilan untuk menguasai milik orang lain 

                                                             
59 Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. 
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(Qur'an Surah Al Baqarah: 188). Dengan demikian nyatalah bahwa 

sejak masa pemerintahan Nabi hak-hak asasi manusia sudah 

ditegakkan. 

5. Wewenang dan Tanggung Jawab 

Pentingnya bertanggung jawab terhadap sebuah amanah 

tertuang didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas R.A, 

Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT akan mempertanyakan 

semua orang yang memegang amanah atas amanah yang ia 

tanggung, apakah iya memeliharanya atau ia menyia-nyiakannya? 

Hingga Allah SWT akan mempertanyakan seseorang pada 

keluarganya”.
60

  

Kekuasaan adalah amanah, dalam perspektif Islam amanah 

sesungguhnya datang dari Allah. Karena Allah mentakdirkan 

seseorang menjadi penguasa. Pertanggungjawaban itu terutama di 

Akhirat kelak, karena setiap manusia akan 

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Tetapi secara 

sosiologis adalah amanah itu dari masyarakat yang dipimpin, 

memilih atau memberi kesempatan kepadanya untuk memimpin dan 

mengatur mereka agar terwujud kehidupan sosial yang teratur serta 

dapat memenuhi harapan mereka untuk hidup makmur dan 

menikmati pelayanan yang baik juga adil.  

                                                             
60 HR. Muslim 
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Pertanggungjawaban kepada rakyat hanya ada dalam 

pemerintahan demokrasi, sedangkan dalam sistem pemerintahan 

monarki absolut tidak menjadi tuntutan, karena raja merasa lebih 

penting dari rakyatnya. Mungkin sekali bahwa Nabi Muhammad 

SAW yang pertama menyatakan bahwa "Kamu semua adalah 

pemimpin dan setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan 

kepemimpinannya" Pertanggungjawaban itu tentu saja kepada 

manusia berdasarkan perjanjian (kontrak politik), tetapi lebih dari itu 

harus mempertanggungjawabkan kepada Allah berdasarkan 

syari'atnya.
61

 

3) Demokrasi pada masa Sahabat 

Arti kata khilafah ialah "perwakilan", "penggantian", atau 

"jawaban khalifah". Istilah ini berasal dari kata Arab, yakni "khalf", yang 

berarti "wakil", "pengganti", dan "penguasa". Khilafah adalah istilah 

yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik 

Islam. dalam al-Mu'jam al-Wasit, khilafah diartikan orang yang datang 

setelah orang lain lalu menggantikan posisinya. Menurut Ibnu Khaldun 

(1332-1406), sejarawan dan sosiolog Islam, khilafah adalah 

tanggungjawab umum yang sesuai dengan tujuan syara' (hukum Islam) 

dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan 

akhirat bagi umat. Pada hakikatnya, khilafah merupakan pengganti fungsi 
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pembuat syara’, yakni Rasulullah saw sendiri, dalam urusan agama dan 

urusan politik keduniaan. 

Khalifah berarti orang yang menggantikan kedudukan orang 

sebelumnya; orang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya 

dalam berbagai persoalan. Sejarah timbulnya istilah "khalifah" dan 

institusi khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar as-Siddiq (573 

634) sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Nabi saw sehari 

setelah Nabi saw wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin al-

Khattab (581-644), Usman bin Affan (576-656), dan Ali bin Abi Talib 

(603-661).  

a. Abu Bakar Sebagai Khalifah 

Setelah tersiar berita bahwa Rasulullah Saw. Orang semua 

terdiam setelah mendengar dan melihat kenyataan itu. Setelah sadar 

dari rasa kebingungan, mereka tidak tahu apa yang hendak mereka 

perbuat.
62

  

Jenazah Rasulullah belum lagi dimakamkan, namun kaum Ansar 

yang terdiri dari suku 'Aus dan Khazraj yang merupakan penduduk 

asli Madinah, berkumpul di Saqifah (aula) Bani Sa'idah untuk 

memilih pemimpin kaum muslimin. Hal ini didorong oleh dua 

faktor, yaitu pertama, kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah 

yang banyak menolong Rasulullah Saw., Sedangkan faktor kedua 

adalah sense of crisis (kepekaan terhadap krisis) yang dimiliki kaum 
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Ansar dalam menyikapi kefakuman kepemimpinan. Kaum Ansar 

nampaknya menyadari sepenuhnya bahaya dari sebuah kevacuman 

yaitu hilangnnya kontrol atau kendali atas pengaruh syiar Islam pada 

diri kaum muslimin. Namun hal tersebut sampai ke telinga 'Umar, Ia 

pun kemudian mengajak Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan Abu Bakar 

menuju ke Saqifah. Sementara itu, Ali ibn Abi Talib, al-Zubair ibn 

al-'Awwam dan Talhah ibn Ubaidillah masih berada di kediaman 

Rasulullah saw., mengurus jenazah beliau. 

Kaum Ansar tadinya hendak mengusung Sa'ad ibn 'Ubaidah 

untuk menjadi pemimpin. Namun hal tersebut tertunda dengan 

kedatangan Abu Bakar, 'Umar dan Abu 'Ubaidah. Hampir saja 

terjadi konflik antara Muhajirin dan Ansar. Maka Abu Bakar tampil 

menengahi dan memberi hujjah bahwa kalangan Muhajirinlah yang 

mesti menjadi pemimpin umat. Setelah kaum Ansar bisa menerima 

hal tersebut, maka Abu Bakar mengambil inisiatif dengan 

mengangkat kedua tangan 'Umar dan Abu 'Ubaidah untuk dibaiat 

sebagai Khalifah. Tetapi 'Umar tidak membiarkan perselisihan itu 

menjadi perkelahian yang berkepanjangan.  

Setelah Abu Bakar dibaiat seseorang memanggilnya dengan 

kata-kata, "Ya Khalifatullah." Abu Bakar tidak membiarkan orang 

itu meneruskan bicaranya, melainkan langsung diputus: "Aku bukan 

Khalifah Allah, tapi Khalifah Rasulullah."
63

 Namun begitu, 
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sesungguhnya Abu Bakar sama menginginkan kedudukan itu, karena 

ia sangat menyadari tanggung jawab kepemimpinan di hadapan 

Allah Swt. 

b. Kekhalifaan Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)  

Sebelum Abu Bakar meninggal, ditunjuklah Umar bin Khattab 

sebagai penggantinya. Menurutnya hanya Umar bin Khattablah yang 

mampu untuk meneruskan tugas kepemimpinan umat Islam yang 

waktu itu berada pada saat-saat yang paling menentukan dalam 

sejarahnya yang akan mempengaruhi keberadaan Islam dan umatnya 

yang masih muda usianya, khususnya dengan Islam. 
64

 

Meskipun pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah 

merupakan fenomena yang baru, yang menyerupai penobatan putra 

mahkota, tetapi harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan 

tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem 

otoriter. Sebab Abu Bakar tetap meminta pendapat dan persetujuan 

dari kalangan sahabat Muhajirin dan Anshar. 

Pemerintahan dibawah kepemimpinan Umar dilandasi prinsip-

prinsip musyawarah. untuk melaksanakan prinsip musyawarah itu 

dalam pemerintahannya, Umar senantiasa mengumpulkan para 

sahabat yang terpandang dan utama dalam memutuskan sesuatu bagi 

kepentingan masyarakat. Karena pemikiran dan pendapat mereka 

sangat menentukan bagi perkembangan kehidupan kenegaraan dan 
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Thalib, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 554 
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pemerintahan. Umar menempatkan mereka dalam kedudukan yang 

lebih tinggi dari semua pejabat negara lainnya. Hal ini tidak lain 

karena dilandasi rasa tanggung jawab kepada Allah Swt. Umar bin 

Khattab dipandang sebagai Khalifah yang cukup berhasil 

mengembangkan dan mewujudkan tata pemerintahan dan sistem 

adminstrasi kenegaraan yang baik. Baik dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan, politik, hukum maupun ekonomi. Bahkan Umar bin 

Khatab telah menciptakan sistem desentralisasi dalam pemerintahan 

Islam. 

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar juga telah didirikan 

pengadilan, untuk memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan 

yudikatif yang pada pemerintahan Abu Bakar, khalifah dan para 

pejabat adminstratif merangkap jabatan sebagai qadhi atau hakim. 

Awalnya konsep rangkap jabatan trersebut juga diadopsi 

pemerintahan Umar. Tetapi, seiring dengan perkembangan 

kekuasaan kaum muslimin, dibutuhkan mekanisme administraif yang 

mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
65

 

Setidaknya ada 3 faktor penting yang ikut andil mempengaruhi 

kebijakan-kebijakan Umar dalam bidang hukum yaitu militer, 

ekonomi dan demografis (multi suku)
66

 

Hal tersebut menjelaskan bahwa khilafah adalah lembaga 

pemerintahan dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan 

                                                             
65 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar bin al-Khattab, (Jakarta, Rajawali, 1991), 127 
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kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat bagi umat. Dalam hal 

khilafah ada dua masalah pokok, yaitu; pertama, prosedur 

pengangkatan mereka sebagai pengganti Nabi saw dalam memimpin 

umat Islam, sementara baik Al-Qur‟an maupun Nabi saw sendiri 

tidak memberi penjelasan rinci terhadap al ini dan kedua, wewenang 

dan kekuasaan yang diatributkan kepada para pengganti Nabi Saw. 

tersebut. 
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