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ABSTRAK 

 

Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi 

persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada 

abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal 

yang menarik bagi para pemikir politik Islam, Hubungan antara Islam dan negara 

di Indonesia pada sebagaian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan 

kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak 

seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik 

Indonesia yang sebagian besarnya umat Muslim mengenai hendak dibawa 

kemanakah negara Indonesia yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting 

dalam perbedaan pendapat di atas itu adalah apakah negara ini bercorak “Islam” 

atau “nasionalis”. yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pemikiran 

politik Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan negara ?, Bagaimana 

pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan negara dalam 

pemikiran politik Islam di Indonesia? 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu 

beberapa karya tulis Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran 

dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Democracy, 2011. Data sekunder, 

yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Hasil Pembahasan menunjukan bahwa Menurut Bahtiar Effendy bahwa 

Islam sebagai agama tidak menentukan system peerintahan tertentu bagi umat 

Islam. Politik Islam di Indonesia tidak lepas dari dinamika pemikiran dan gerakan 

pembaharuan. Permasalahan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia 

terjadi sejak tahun 1950-an, kalangan muslim secara umum terbagi dalam dua 

kelompok. Kelompok pertama meyakini bahwa negara Islam sebagai model 

pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat. Kelompok 

kedua menolak formalism agama dalam urusan kenegaraan, sebaliknya mereka 

memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religius 

dan integritas bangsa. 

Menurut Bahtiar hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum 

dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang bersifat 

antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif.  Menurutnya bahwa, 

hubungan antagonistik disebabkan adanya aktivisme dan legalisme politik islam 

yang bercorak legalistik dan formalistik dan hubungan bersifat akomodasi 

disebabkan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap positif bagi 

umat Islam, hubungan ini tampaknya merupakan pilihan yang mungkin diambil 

agar hubungan agama dan negara dapat menjadi langgeng. 

Bahtiar berpendapat bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam 

ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religious, dalam arti bahwa 

negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajiban-

kewajiban agama mereka. 

 

 



iii 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

FAKULTAS SYARIAH  
Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260 

 

PERSETUJUAN 

 

Judul Skripsi : Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik 

Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar 

Effendy) 

 

Nama : Muhammad Fauzan Naufal 

NPM : 1321020127 

Jurusan : Siyasah 

Fakultas : Syariah 

 

MENYETUJUI 

 

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 

 

 

Pembimbing I  Pembimbing II 

 

 

 

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.  Frenki, M.Si. 

NIP. 196806241997031003  NIP. 198003152009011002 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Siyasah 

 

 

 

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. 

NIP. 195808171993031002 



iv 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

FAKULTAS SYARIAH  
Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260 

 

PENGESAHAN 

 

 

Skripsi dengan judul HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM 

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA (Analisis Pemikiran Politik 

Bahtiar Effendy), disusun oleh Nama : Muhammad Fauzan Naufal NPM. 

1321020127, Jurusan Siyasah, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah 

Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Kamis, 30 November 2017 

 

 

 

TIM DEWAN PENGUJI 

 

 

Ketua Sidang : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.  (.............................) 

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.   (.............................) 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H  (.............................) 

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.  (.............................) 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Syariah 

 

 

Dr. Alamsyah, M.Ag. 

NIP. 197009011997031002 

 



v 

 

MOTTO 

 

                          

                           

     

 

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

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

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, lebih dahulu akan 

dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, dengan maksud 

untuk menghindari kesalahpahaman pengertian pembaca. Skripsi ini berjudul 

“Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia 

(Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)”. Adapun istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul tersebut adalah sebagai berikut : 

Hubungan adalah kaitan, bersangkut paut, langsung. Jadi hubungan adalah 

segala sesuatu yang harus ada kaitannya baik secara keseluruhan atau sebahagian 

secara teratur.
1
 

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada 

Tuhan Yang Maha kuasa, tata peribadatan serta tata kaidah yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
2
 Agama yang 

dimaksud penulis adalah agama Islam, karena tokoh yang diangkat penulis adalah 

seorang tokoh yang beragama Islam. 

Menurut Djokosoetono, negara diartikan sebagai sebuah organisasi 

manusia atau sekumpulan manusia, organisasi tersebut muncul serta berada dalam 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Kantor Balai Pustaka, 1989), h. 364. 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 17. 
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sebuah sistem pemerintahan yang sama.
3
 Adapun yang dimaksud negara dalam 

skripsi ini adalah negara Repubik Indonesia. Sebuah negara kesatuan dengan 

bentuk pemerintahan republik. 

Politik adalah seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu negara yang 

mencakup beraneka ragam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang 

terorganisir serta cara bertindak untuk mencapai tujuan tertentu
4
 Jadi, yang 

dimaksud politik Islam dalam skripsi ini adalah suatu konsep Islam dalam politik 

yang menyangkut tentang hubungan agama dan negara 

Bahtiar Effendy adalah seorang tokoh pakar dan pengamat politik 

sekaligus dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dilahirkan di 

Ambarawa Jawa Tengah, pada 10 Desember 1958.
5
  

Berdasarkan pengertian berbagai istilah-istilah di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah studi analisis 

tentang pemikiran Bahtiar Effendy yang berkenaan dengan hubungan atau 

keterkaitannya antara agama dan negara dalam politik Islam di Indonesia 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik dan memilih 

judul tersebut yaitu : 

 

 

                                                             
3
 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam 

Perspektif Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 43. 
4
 B.N Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), h. 518. 

5
 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam 

di Indonesia (Jakarta: Democracy, 2011),  h. 496. 
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1. Alasan Objektif 

a. Masalah hubungan agama dan negara adalah masalah yang selalu aktual 

diperbincangkan, dan dikaji bahkan di perdebatkan. 

b. Permasalahan hubungan agama dan negara di Indonesia dalam pemikiran 

politik Islam masih di perdebatkan dan menimbulkan implikasi yang 

mengarah pada perpecahan umat. 

c. Bahtiar Effendy adalah seorang pakar dan pengamat politik  yang saat ini 

masih eksis dalam mengkaji permasalahan Islam dan politik di Indonesia. 

Sehingga penulis ingin mengkaji lebih mendalam pemikiran politik 

Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan negara. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 

pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah jurusan Siyasah. 

b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan cukup banyak 

dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan 

skripsi ini. 

c. Belum ada yang memilih judul skripsi ini di Fakultas Syariah Jurusan 

Siyasah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi 

persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada 
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abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal 

yang menarik bagi para pemikir politik Islam. 

Agama Islam oleh pemeluknya diyakini akan dapat menyelesaikan 

berbagai masalah, baik yang bersifat mental spiritual maupun fisik material. Oleh 

karena itu, agama selalu dilibatkan oleh para pemeluknya untuk merespon 

berbagai masalah aktual yang dihadapinya, sehingga kehadiran agama secara 

fungsional dapat dirasakan.  

Secara global di dunia Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam 

dan ketatanegaraan: Pertama, aliran pertama berpendapat bahwa Islam adalah 

agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia 

termasuk ketatanegaraan. Kedua, aliran kedua ini berpendapat bahwa Islam adalah 

agama dalam pengertian Barat, Islam tidak ada hubungannya dengan 

ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara 

melainkan hanya seorang utusan Allah SWT. Ketiga, aliran ketiga ini berpendapat 

bahwa aliran ini menolak Islam adalah agama yang lengkap, namun juga menolak 

pendapat bahwa Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan ketatanegaraan, 

aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi 

kehidupan bernegara.
6
 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama 

Islam, keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial 

semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang 

memungkinkan antara Islam dan negara. Karena masalah ini seringkali menjadi 

                                                             
6
 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI 

Press, 1993), h. 1 
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problem yang bersifat mendasar. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau 

pemikiran tentang Islam dan negara ini sudah menjadi diskusi dan perdebatan 

ulama sejak tempo dulu.  

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagaian besar 

babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. 

Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh 

perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang sebagian besarnya 

umat Muslim mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia yang baru 

merdeka. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat di atas itu adalah 

apakah negara ini bercorak “Islam” atau “nasionalis”.
7
 Konstruk kenegaraan 

pertama mengharuskan Islam harus diakui dan diterima sebagai dasar ideologi 

negara. Sementara itu konstruk kenegaraan kedua mendesak agar negara ini 

didasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara. 

Perbedaan pendapat di Indonesia tentang agama dan negara menjadi 

permasalah yang serius, salah satu tokoh pemikir Islam yang pro terhadap Islam 

sebagai ideologi negara adalah Mohammad Natsir, ia berpendapat bahwa Islam 

tidak dapat dipisahkan dari negara. Menurutnya, urusan kenegaraan pada dasarnya 

merupakan bagian integral Islam, yang di dalamnya mengandung falsafah hidup 

atau ideologi seperti kalangan Kristen, Fasis atau Komunisme.
8
 

Berbeda dari pendapat Natsir, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa Islam 

dan negara tidak berkaitan, piagam Madinah yang dianggap sebagai Konstitusi 

                                                             
7
 Bahtiar Effendy, Op. Cit. h. 66.  

8
  Mohammad Natsir, Capita Selecta, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 436. 
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oleh umat Islam tidak menyebutkan agama negara.
9
 Menurutnya Piagam Madinah 

hanya sebagai landasan kehidupan bermasyarakat bukan untuk membentuk 

sebuah negara, nabi Muhammad SAW pun tidak menjelaskan yang dibentuk di 

Madinah adalah sebuah  negara. 

Menurut Nurcholis Madjid dengan gagasan pembaharuan ideologi negara. 

Ia berpendapat, “dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep negara Islam adalah 

sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah 

salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, 

sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan 

pribadi”.
10

 

Sependapat dengan pernyataan Munawir dan Nurcholis Madjid muncul 

seorang penerus pemikiran tersebut yaitu Bahtiar Effendy dengan gagasan Islam 

liberal, nama Bahtiar Effendy tidaklah asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Ia 

adalah seorang pakar sekaligus pengamat politik. Pemikiran Bahtiar Effendy 

mengenai hubungan agama dan negara dapat di temukan dalam disertasinya untuk 

meraih gelar doctor pada departemen Ilmu Politik di Ohio State University, 

Amerika Serikat dengan judul “Islam and the State: Transformation of Islamic 

Political Ideas and Pratices in Indonesia”. 

Bahtiar Effendy menyatakan bahwa dalam pandangan Al-Qur’an dan as-

Sunnah, tidak memberikan sebuah model dalam bentuknya yang relatif detail 

tentang bagaimana mengelola atau menyelenggarakan negara, bahkan nabi 

                                                             
9
  Munawir Sjadzali , Op. Cit. h. 16. 

10
Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Study Tentang Prrinsip-Prinsupnya 

Dilihat Dari Segi Hukum Isam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 33. 
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Muhammad SAW sendiri tidak memberikan petunjuk yang jelas bahwa apa yang 

dibangun di Madinah sesungguhnya merupakan institusi politik yang disebut 

negara.
11

  

Berdasarkan pendapat Bahtiar di atas dapat diketahui bahwa tidak ada satu 

model pun bagaimana cara mengelola Negara dalam Islam, karena Rasulallah pun 

tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai apa yang beliau bangun di 

Madinah. 

Bahtiar Effendy juga mengungkapkan bahwa di Indonesia terjadi 

antagonisme politik antara Islam dan negara yang sebagaian besar disebabkan 

oleh idealisme dan aktivisme Islam politik yang bercorak legalistik dan 

formalistik.
12

 Idealisme dan aktivisme para politisi Muslim dicirikan oleh 

formalisme dan legalisme mengakibatkan berlangsungnya hubungan politik yang 

tidak mudah antara Islam dan negara di Indonesia. Ia berargumentasi dengan 

menggunakan gagasan transformasi intelektual dapat merubah sikap negara 

terhadap politik Islam itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah bahwa di Indonesia terbagi 

dalam berbagai perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara dalam 

hal ini penulis akan mengkaji pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang hubungan 

agama dan negara serta relevansinya di Indonesia. 

 

 

                                                             
11

 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara di Indonesia: dalam Muhammad Wahyuni dkk, 

Konstektualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, (Jakarta: PT Temprin, 

1995), h, 23. 
12

 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam 

di Indonesia, Op. Cit. h. 146 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar diperoleh pembahasan yang 

konsisten mengenai obyek material yang dikaji. Maka masalah yang menjadi 

perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan 

negara ? 

2. Bagaimana pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan 

negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia ? 

 

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian atau riset pada umumya bertujuan untuk menemukan, 

mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, demikian pula halnya 

dengan penelitian yang akan diungkapkan dalam skripsi ini mempunyai 

tujuan tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk menggambarkan pemikiran Bahtiar Effendy tentang hubungan 

agama dan negara. 

b. Untuk mengetahui pemikiran politik Bahtiar Effendy mengenai 

hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya 

dalam memahami hubungan agama dan negara. 

b. Memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan 

disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi politik 

Islam. 

c. Untuk memenuhi salah satu syarat akademisi dalam rangka 

menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 

 

F. Metode penelitian 

Suatu penelitian diperlukan metode untuk mendapatkan data yang akurat, 

sehingga dapat di uji kebenarannya, dan untuk mempermudah mendapatkan data 

yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Metode dalam suatu penelitian merupakan hal  yang sangat esensial, sebab 

dengan adanya metode akan dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (Library research). Penelitian kepustakaan adalah “suatu 
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penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku 

literatur dan mempelajarinya”.
13

 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu obyek atau subyek 

penelitian, pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak 

atau sebagaimana adanya.
14

 

2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dan data 

sekunder (tambahan). 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang langsung dapat diperoleh dari sumber 

data oleh penulis untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini penulis 

menggunakan buku-buku yang dikarang oleh Bahtiar Effendy. Antara 

lain: Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik 

Islam di Indonesia. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan 

dari berbagai sumber yang ditulis tokoh politik yang lainnya yang ada 

                                                             
13

 Muhammad Munawar Ahmadi, Prinsip-prinsip Metodelogi Research, (Yogyakarta: 

Sumbangsih, 1975), h, 2. 
14

 Suprapto, Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: Fakultas 

Ekonomi, 1981), h. 11. 



11 

 

kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Yakni dari buku-buku, 

majalah, dan Koran. 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

manuskrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain-

lainnya.
15

 

4. Pengolahan Data 

Secara umum pengolahlan data setelah data terkumpul dapat 

dilakukan: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak 

logis, dan memeriksa ulang kesesuaian permasalahan yang akan 

diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan data yang 

menyatakan jenis dann sumber data baik itu sumber dari Al-Qur’an 

dan Hadist, atau buku-buku literature yang sesuai dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian 

ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
16

 

                                                             
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi II, 

(Jakarta: Renika Cipta, 1993), h. 107. 
16

 Aminaklin & Zainal Arifin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), h. 107 
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5. Analisis Data 

Langkah yang digunakan dalam menganalisis data skripsi ini adalah 

memeriksa data-data yang telah terkumpul secara konsepsional atas makna 

yang terkandung secara intensif. Analisis data ini merupakan pemikiran 

yang merinci masalah data, fakta dan sumber-sumber data secara kritis. 

Untuk menyajikan data dalam bentuk uraian skripsi, penulis 

menggunakan pendekatan studi tokoh yang merupakan salah satu jenis 

penelitian kualitatif yang berkembang sejak era 1980an. Tujuannya untuk 

mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam 

komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, mengungkap pandangan, 

motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui 

pengakuannya. Sebagai jenis penelitian kualitatif, studi tokoh juga 

menggunakan metode sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, 

yakni wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan-catatan perjalanan 

hidup sang tokoh.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Mudjia Rahardjo, http://www.UIN-Malang.ac.id/r/100601/Sekilas-Tentang-Studi-

Tokoh-dalam-Penelitian.html, di akses pada tanggal 20 Januari 2017. 

http://www.uin-malang.ac.id/r/100601/Sekilas-Tentang-Studi-Tokoh-dalam-Penelitian.html,%20di%20akses%20pada%20tanggal%2020
http://www.uin-malang.ac.id/r/100601/Sekilas-Tentang-Studi-Tokoh-dalam-Penelitian.html,%20di%20akses%20pada%20tanggal%2020


BAB II 

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA  

DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Politik, Negara dan Agama 

1. Pengertian Politik 

Politik dalam bahasa latin adalah politucus, dalam bahasa Yunani 

Politicos, yang berasal dari kata polis yang bermakna kota. Politik adalah seni 

mengatur dan mengurus negara dan ilmu negara yang mencakup beraneka 

ragam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir serta cara 

bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.
1
 

Pengertian politik menurut para ahli : 

Menurut Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public 

Policy: “Politics is collective decision making or the making of public policies 

for an entire society” (Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau 

pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat).
2
  

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan 

dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan 

tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
3
 

Sedangkan menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas yang 

berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah 

                                                             
1
 B.N Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), h. 518. 

2
 Inu Kencana, Ilmu Politik, (Jakarta:PT rineka Cipta, 2010) h. 46. 

3
 Jubair Situmorang, Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2014), h. 20 
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atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.
4
 Istilah 

politik banyak dipakai untuk konsep pegaturan masyarakat menuju masyarakat 

yang baik. 

Kutipan ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku 

manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi 

ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan 

kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun 

harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik 

memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan 

masyarakat. 

Kedua definisi tersebut, masing-masing dari Deliar Noer dan Miriam 

Budiardjo, mengandung persamaan. Keduanya melihat politik sebagai 

kegiatan, hanya saja berbeda dalam hal apa kegiatan tersebut. Deliar Noer yang 

tidak hanya melihat konsep politik dari sudut perilaku, tetapi juga melihatnya 

dari sudut kesejarahan, yakni perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak zaman 

sebelum kemerdekaan sampai masa pemerintahan Orde Baru, mempunyai 

konsep yang lebih luas dibanding dengan konsep Miriam Budiardjo. Dari 

keterangan-keterangan yang diberikan Deliar Noer mendahului kesimpulannya, 

dapat diketahui bahwa politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada 

kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making) 

dan kebijaksanaan umum (public policy) seperti inti konsep Miriam Budiardjo, 

tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengadakan 

                                                             
4
 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 61 



15 

 

perubahan struktur masyarakat seperti pergeseran kekuasaan politik dari satu 

rezim ke rezim lain. 

Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara 

bagimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat 

kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikanperbedaan-perbedaan 

diantara anggota-angotanya.
5
 

Dalam literatur  soiologi, terdapat beberapa istilah yang digunakan 

untuk menyebut istilah politik karena sangat menarik, Mac Iver menyebutkan 

politik sebagai “negara” , sementara Gillin dan Kingsley Davies menyebutnya 

sebagai “institusi politik” , adapun James W. Vander Zanden menyebutnya 

sebagai “perilaku politik”.
6
 

Para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa politik ialah 

proses pembuatan keputusan  dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang 

mengikat bagi suatu masyarakat. Perilaku politik berarti suatu kegiatan yang 

berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan yang  

melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Warga negara 

memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka 

memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintah 

itu.
7
 

Konsep sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu kepada 

semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. 

                                                             
5
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2013), h. 16 
6
 Zulfi Mubaraq, Sosiologi agama, (Malang:Uin-Maliki Press ,2010), h. 87. 

7
 Ibid, h. 88 
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Perjuangan persaingan kelompok untuk menguasai secara politik adalah aspek 

yang utama dalam suatu sistem politik. Komponen-komponen berikut ini 

adalah bagian penting dalam suatu sistem politik menyangkut orang-orang 

yang diatur, pejabat yang memiliki wewenang/kekuasaan, suatu proses politis 

(pemilihan), suatu struktur pemerintah, dan suatu prose pembuatan kebijakan. 

Kekuasaan mungkin secara luas didistribusikan antar lembaga pemerintah yang 

ada atau mungkin pula dipusatkan satu atau beberapa komponen.
8
  

Secara sederhana dalam setiap sistem politik akan mencangkup: 1). 

Fungsi intregasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik keluar ataupun 

kedalam; 2). penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan 

kewenangan; 3). Penggunaan kewenangan/kekuasaan, baik secara sah ataupun 

tidak. Oleh karena itu, berbicara tentang sistem politik  pada hakikatnya sama 

halnya dengan berbicara tentang kehidupan politik masyarakat (social political 

life) yang bersifat infrastruktur, dan kehidupan politik pemerintah (govermental 

political life) yang bersifat supranatural.
9
 

 

2. Pengertian Agama 

Definisi agama secara etimologi berasal dari  bahasa sansekerta yang 

terdiri dari dua suku kata yaitu : “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, 

jadi agama mengandung arti tidak kacau.
10

 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata 

                                                             
8
 Loc. Cit. 

9
 Loc. Cit. 

10
 Ayi Sofyan, Op.Cit,  h. 42 
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kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

lingkungannya.  

Agama juga dikenal dengan istilah Din dan religion yang pada 

umumnya dianggap memiliki pegertian yang sama dengan agama. Dalam 

terminologi Arab, agama biasa disebut dengan kata Al-Din atau Al-Millah yang 

berarti mengikat, maksudnya adalah mempersatukan segala pemeluknya dan 

mengikat dalam satu ikatan yang erat.
11

 Al-Din juga berarti undang-undang 

yang harus dipatuhi.  

Al-Din yang biasa diterjemahkan dengan agama, menurut guru besar 

Al-Azhar Syaikh Muhammad Abdullah Badran, adalah menggambarkan suatu 

hubungan antara dua pihak dimana pihak yang pertama mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi daripada yang kedua. Dengan demikian agama merupakan 

hubungan antar manusia dan tuhannya.
12

 

 Secara terminologis, agama merupakan suatu sistem kepercayaan 

kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu 

mengadakan interaksi dengan-Nya.
13

 

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu 

orang sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan 

penghayatannya pada agama yang di anutnya. menurut Mukti Ali, mantan 

menteri agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah percaya akan 

adanya Tuhan Yang Esa. Dan hukum-hukum yang di wahyukan kepada 

                                                             
11

 Hasbi Ash-Shiddieq, Al-Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 50 
12

 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qr‟an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1997), h. 210 
13

  Ayi Sofyan,  Op.Cit, h. 43 
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kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan 

di akhirat.
14

 

Sedangkan menurut James Martineau, agama adalah kepercayaan 

kepada Tuhan yang selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang 

mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat 

manusia.
15

  

Friedrich Schleiermacer, menegaskan bahwa agama tidak dapat di lacak 

dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral, akan tetapi agama 

berasal dari perasaan ketergantungan mutlak kepada yang tak terhingga 

(feeling of absolute dependence).
16

 

Dari pengertian agama dalam berbagai bentuknya itu maka terdapat 

bermacam-macam definisi agama. Merumuskan definisi agama merupakan 

bagian dari problema mengkaji agama secara ilmiah. Banyaknya definisi 

tentang agama malah mengaburkan apa yang sebenarnya hendak dipahami 

dengan agama.
17

 Namun sebagai gambaran, Harun Nasution telah 

mengumpulkan beberapa macam definisi agama yaitu: 

a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib 

yang harus dipatuhi. 

b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 

                                                             
14

 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama sebuah Pengantar, (Bandung: PT. Mizan 

Pustaka, 2004) h. 20 
15

 Ibid, h. 21 
16

 Ibid, h. 22 
17

 Adeng Muchtar Ghazali, Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan 

Agama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 23. 
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c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan 

pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang 

mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. 

d. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup 

tertentu. 

e. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib. 

Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini 

bersumber pada suatu kekuatan gaib. 

f. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan 

perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam 

sekitar manusia.  

g. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang 

Rasul.
18

 

Agama ditujukan pada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia 

dan akhirat. Demikian pula Islam diturunkan pada umat manusia sebagai 

jalan keselamatan dan kebahagiaan agar ia memperoleh keberuntungan. 

Dalam Islam telah diberikan petunjuk untuk kehidupan berupa Al-Qur'an. Hal 

ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 2 

                 

                                                             
18

 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 

1985), h. 2 – 3. 



20 

 

Artinya : “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa” 

Adapun masalah asal mula dan inti dari suatu unsur universal agama 

itu, tegasnya masalah mengapakah manusia percaya kepada suatu kekuatan 

yang dianggap lebih tinggi daripadanya, dan masalah mengapakah manusia 

melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beraneka warna untuk mencari 

hubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi, telah menjadi obyek perhatian para 

ahli pikir sejak lama. Mengenai soal itu ada berbagai pendirian dan teori yang 

berbeda-beda. Teori-teori yang terpenting di antaranya: 

a. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena 

manusia mulai sadar akan adanya faham jiwa. 

b. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena 

manusia mengakui adanya banyak gejala yang tidak dapat diterangkan 

dengan akalnya. 

c. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi dengan 

maksud untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam jangka waktu 

hidup manusia. 

d. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena kejadian-

kejadian yang luar biasa dalam hidupnya, dan dalam alam sekelilingnya. 

e. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena suatu 

getaran atau emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat 

dari pengaruh rasa kesatuan sebagai warga masyarakatnya. 
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f. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena manusia 

mendapat suatu firman dari Tuhan.
19

 

 

Dalam konteksnya dengan definisi agama di atas, Amin Abdullah 

menyatakan: 

"Agama lebih-lebih teologi tidak lagi terbatas hanya sekedar 

menerangkan hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya tetapi secara 

tidak terelakkan juga melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis), 

kesadaran pencarian asal usul agama (antropologis), pemenuhan 

kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan ketenangan 

jiwa (psikologis) bahkan ajaran agama tertentu dapat diteliti sejauh 

mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pandangan hidup yang 

memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan 

hidup yang optimal (ekonomi):".
20

 

 

Adanya pandangan di atas, menunjukkan bahwa agama meliputi di 

dalamnya masalah masyarakat dan negara. Tidak heran bila kemudian dalam 

sejarah perkembangan ilmu politik, konsep agama dan negara merupakan 

konsep yang dominan, sehingga bila membicarakan ilmu politik berarti 

membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. 

 

3. Pengertian Negara 

Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing adalah sebagai 

berikut (a) Staat bahasa Belanda yang artinya negara; (b) State bahasa Ingris  

yang artinya negara; (c) E‟tat bahasa Prancis artinya negara. Kata-kata staat 

(state, e‟tat) tersebut diambil dari bahasa latin yaitu status atau statum artinya 
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 Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 40-41. 
20

 Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h. 10. 
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menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan.
21

 Secara 

terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu 

kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam 

satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
22

  

Sebagai konsep yang dimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, 

negara memiliki banyak definisi, sejumlah pakar memperdebatkan istilah 

negara sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik 

hingga zaman modern. Aristoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah 

persekutuan, keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.
23

 

Menurut Roger H. Soltau, negara adalah agen atau kewenangan yang 

megatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama 

masyarakat.
24

 

Sedangkan menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang 

mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam 

suatu wilayah.
25

  

Perkembangan di masa klasik, negara sudah diorientasikan kepada 

ketuhanan. Negara merupakan entitas yang berhubungan dengan agama. 

Demikian pula yang dikonsepsikan oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. 

Keduanya mendefinisikan negara sebagai misi kelanjutan Nabi untuk 

melindungi agama dan mengatur dunia. 
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Para ahli di Indonesia sendiri terdapat beberapa pendapat tentang 

definisi negara, Menurut M. Tahir Azhari, negara adalah suatu kehidupan 

berkelompok manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian 

bermasyarakat, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai Khalifah Allah 

dibumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.
26

 

Menurut Hasbullah Bakry, negara adalah suatu teritori (wilayah) yang 

ada rakyatnya sebagai penduduk tetap, dan di antara pemerintah rakyat itu ada 

yang dianggap sebagai pimpinan atau pemerintah mereka.
27

 

Menurut Djokosoetono, negara diartikan sebagai sebuah organisasi 

manusia atau sekumpulan manusia. Sementara itu, Miriam Budiardjo 

mengartikan negara sebagai sebuah organisasi yang terdapat dalam suatu 

teritori atau kawasan di mana pada nantinya organisasi tersebut mampu 

mewujudkan kekuasaannya secara legal terhadap kekuasaan lain yang ada 

dalam wilayah tersebut mampu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari 

proses kehidupan bersama.
28

 Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara itu 

adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari 

alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana 

melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-

masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
29

 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa negara itu merupakan alat untuk 

mencapai suatu tujuan. Alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi 
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di sini diartikan sebagai bentuk bersama yang bersifat tetap.
30

 Negara adalah 

suatu bentuk pergaulan hidup manusia, satu "community. Negara itu 

mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat 

tertentu dan mempunyai pemerintahan. Negara bukan terjadi dengan 

sendirinya, tetapi diadakan oleh manusia menurut kemauan manusia. Negara 

sebagai gejala sosial di mana terdapat sejumlah besar manusia hidup bersama-

sama di dalam satu sistem hukum, dikendalikan oleh suatu kekuasaan. 

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu 

daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang 

berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan kepada peraturan perundang-

undangan. 

Suatu wilayah atau kekuasaan dapat dikatakan sebagai sebuah negara 

apabila memenuhi unsur-unsur negara. Adapun unsur-unsur negara adalah: 

1. Wilayah 

Terbentuknya sebuah negara salah satu indikatornya negara harus 

memiliki wilayah yang berdaulat. Wilayah ini harus dikuasai oleh 

pemerintahan yang efektif bukan di bawah pengaruh negara lain.
31

 Setiap 

negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan 

tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, 

tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya. 
32
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 Mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variable, 

antara lain besar kecilnya suatu negara. Dalam putusan Pengadilan 

Internasional, lahir satu prinsip atau asas “suatu negara dapat diakui 

sebagai negara asalkan ia mempunyai wilayah betapa pun besar-kecilnya 

sepanjang wilayah tersebut konsisten”.
33

 Dalam perkembangannya, karena 

pengaruh kepentingan ekonomi maka luas wilayah negara yang dihitung 

dari pantai terluar pada mulanya sejauh 3 mil dianggap sebagai perairan 

territorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara sudah berubah menjadi 12 

mil, hal ini kemudian disebut dengan ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif). 

2. Penduduk 

Setiap negara harus mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara 

menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari 

soal penduduk ini, perlu diperhatikan factor-faktor seperti kepadatan 

penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan 

masalah nasionalisme. 

Penduduk dalam suatu negara dapat dibagi dua yaitu; warga negara dan 

warga asing. Keduanya berbeda hubungannya dengan negara. Setiap warga 

negara mempunyai hubungan yang tidak terputus, walaupun warga negara 

tersebut berdomisili di negara lain. 

Menurut hukum internasional, tiap-tiap negara menetapkan sendiri siapa 

yang akan menjadi warga negaranya. Untuk itu ada asas yang bias dipakai 
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dalam penentuan kewarganegaraan yaitu asas Ius Soli dan Asas Ius 

Sanguinis. 

Asas Ius Soli adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat 

kelahirannya. Selain tempat kelahiran, Asas Ius Soli adalah siapapun yang 

bertempat tinggal dalam waktu tertentu disuatu tempat maka yang 

bersangkutan di nyatakan sebagai warga negara di tempat tersebut.
34

   

Sedangkan asas ius sanguinis adalah menentukan kewarganegaraan 

berdasarkan darah yaitu; siapapun yang merupakan anak kandung dilahirkan 

oleh seorang warga tertentu maka anak tersebut juga dianggap warga negara 

yang bersangkutan.
35

 

Keberadaan WNA dan Wni dalam NKRI ditentukan oleh UUD 1945 

pasal 26 ayat 1 dan 2 yaitu; “yang menjadi warga negara adalah orang-orang 

Indonesia asli dan orang bangsa asiing yang disahkan dengan undang-

undang sebagai warga negara”, “syarat-syarat yang mengenai 

kewarganegaraan ditetapkan undang-undang”.
36

 

3. Pemerintah 

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan 

dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh 

penduduk di dalam wilayahnya.
37

 Keputusan ini antara lain berbentuk 
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undang-undang dan peraturan-peraturan. Pemerintah bertindak atas nama 

negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara.
38

 

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang menjalankan aturan 

dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan disatu piihak, sedangkan 

dipihak lain dituntut pelayanannya terhadap berbagai persoalan 

masyarakat.
39

 

4. Kedaulatan 

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-

undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Negara 

mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa seluruh penduduknya agar 

menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Kedaulatan merupakan 

suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan 

komposisi dan letak dari kekuasaan politik.
40

 

 

B. Konsep Negara dalam Islam 

Agama dan negara, adalah dua buah intitusi yang sangat penting bagi 

masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya.
41

 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 
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itu sendiri, pada sisi lain negara merupakan sebuah bangunan yang 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 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.
42

 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. 
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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 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.
43

 Dua faktor tersebut memerlukan kerja sama 
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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.
44

 

Tema mengenai politik Islam dalam hal ini yaitu hubungan agama dan 

negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus 

berkepanjangan dikalangan para ahli.
45

 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.
46

 

Menurut Deliar Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu 

agama dan masyarakat (politik).
47

 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 
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lebih dari sekedar agama. Banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam 

juga dapat dipandang sebagai agama negara.
48

 

Negara dalam Islam bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Perbedaan 

ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi bersumber 

juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim, walaupun Islam 

mempunyai konsep khalifah, daulah, hukumah tetapi al-Qur‟an belum 

menjelaskan secara rinci bentuk dan konsepsi sebuah negara.
49

 

Tujuan dibentuknya sebuah negara dalam teori klasik Islam, tidak 

semata-mata karena pemenuhan kebutuhan lahiriyah belaka, melainkan juga 

kebutuhan ruhaniyah. Untuk kepentingan ini agama dijadikan landasan bagi 

kehidupan kenegaraan. Dari sinilah kemudian muncul jargon politik Islam: al-

Islam huwa al-din wa al-daulah (Islam adalah agama dan negara), yang berarti 

tidak ada pemisahan antara agama dan negara.
50

 Sementara di sisi lain terdapat 

kelompok sekuler, yang secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan 

negara, dan tidak ada kewajiban untuk membangun sebuah negara Islam di 

dunia ini. Pemegang konsep ini memandang bahwa agama adalah urusan 

akhirat, sedangkan negara adalah urusan dunia. 

Menurut Din Syamsuddin, secara umum ada tiga bentuk paradigma 

tentang hubungan agama dan negara.  
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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.
51

 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: 

…                       … 

  :40)يوسف(

 

Artinya : “.... Keputusan hanyalah milik Allah. Ia memerintahkan agar 

kamu hanya menyembah kepada-Nya. Itulah agama yang 

benar….”.(Q.S. Yusuf : 40) 

 

Paradigma ini dianut kelompok syi‟ah, yang pemikiran politiknya 

memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai 
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fungsi kenabian.
52

 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.
53

 

Pernyataan 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”.
54

 

 

Menurut Al-Maududi, Syariat tidak mengenal pemisahan antara 

agama dan politik (negara). 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 
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Islam din wa dawlah (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 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 (dawlah) 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 
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insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, 

jelas bahwa "al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik.
55

 

Tampaknya Al-Mawardiy (w. 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.
56

 

Husein Haikal termasuk dalam paham paradigma ini yang 

berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk 

pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Ia menyatakan sebagaimana 

disitir Suyuthi Pulungan: 

"Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi 

pemerintahan, akan tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi 

tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. 

Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan system 

pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah".
57

 

 

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 
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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 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 
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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.
58

 

3. Paradigma Sekuleristik. 

Paradigma ketiga ini bersifat sekuralistik. Paradigma ini menolak 

hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara.
59

 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. 
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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).
60

 

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.
61

 Pada zaman Nabi di Madinah dilihat dari sudut apa pun, 

menurutnya bukanlah persatuan politik. 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.
62

 

Secara umum, polarisasi kecendrungan para pemikir politik Islam dalam 

memandang konsep negara dapat dikelompokkan menjadi berikut ini. 

1. 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. 
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2. Idealistik dan realistik 

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. 

3. 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 system yang 

konkret sehingga dapat diterjemahkan dalam pemerintahan sepanjang 

zaman.  

 

C. Pemikiran Politik Islam di Indonesia Tentang Hubungan Agama dan 

Negara 

Islam di Indonesia tidak lepas dari dinamika pemikiran dan gerakan 

pembaharuan. Permasalahan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia 

terjadi sejak tahun 1950-an, kalangan muslim secara umum terbagi dalam dua 
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kelompok. Kelompok Islam meyakini bahwa negara Islam sebagai model 

pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat. Kelompok 

Nasionalis menolak formalism agama dalam urusan kenegaraan, sebaliknya 

mereka memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina 

masyarakat religius dan integritas bangsa.
 63

    

Kelompok Islami mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara 

berdasarkan argumen-argumen mengenai (1) watak holistik Islam, (2) 

keunggulan Islam atas semua ideology dunia lain, dan (3) kenyataan bahwa 

Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia. Dengan Tokoh yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Natsir, Kasman 

Singodimedi, Zainal Abidin, Isa Anshari, K.H. Masjkur. Mereka kokoh 

mempertahankan watah Islam yang Holistik.
64

 Mereka percaya bahwa Islam 

mengatur setiap aspek kehidupan.  

Salah satu tokoh yang aktif dalam politik Islam adalah Mohammad 

Natsir, yang lahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908 yang 

dikenal dengan sebutan Pak Natsir ini merupak salah satu tokoh Masyumi yang 

merupakan murid dari H. Agus Salim, ia juga menggagas berdirinya Sekolah 

Tinggi Islam (STI).
65

 Natsir pernah terlibat polemik dengan Soekarno, tentang 

agama dan negara. Pandangan Natsir tentang agama bertitik tolak dari 

pandangan bahwa agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dari negara. Menurut 

Natsir agama dalam hal ini Islam, tak bisa dipisahkan dari negara. Urusan 
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negara adalah bagian dari menjalankan perintah Allah SWT. Lalu ia mengutip 

Al-Qur‟an Surah Ad-Dhariat ayat 56: 

                 

Artinya : “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” 

Bagi Natsir, negara bukanlah segala-galanya, Ia hanya merupakan alat 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.
66

 Tentang menyatunya agama 

dengan negara, Natsir menulis, “Bagi kita kaum muslim, negara bukanlah 

suatu badan yang tersendiri yang menjadi tujuan. Denagn persatuan agama 

dengan negara yang kita maksudkan, bukanlah bahwa agama itu cukup sekadar 

dimasukkan saja disana sini kepada negara itu. Negara bagi kaum muslim 

bukan tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada pokonya dan pada dasarnya 

adalag satu bagian yang tak dapat dipisahkan,  yang menjadi tujuan ialah 

kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan 

perikehidupan manusia sendiri, ataupun sebagian anggota masyarakat”.
67

 

Natsir menambahkan pendapat dalam pidatonya yang berisi :  

“Dan saya katakan, Indonesia juga adalah negara Islam, oleh kenyataan, 

Islam diakui sebagai agama dan panutan jiwa Indonesia, meskipun tidak 

disebutkan dalam konstitusi, Islam itu adalah agama negara”.
68
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Faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi pemikiran Natsir ini 

adalah keyakinannya akan ajaran Al-Qur‟an. Natsir secara tegas berpendapat 

tentang “Islam sebagai dasar negara” menyatakan yakni “kehendak kami 

sebagaimana yang sudah diketahui semua, supaya negara Republik Indonesia 

kita ini berdasarkan Islam”.
69

 

Pada kelompok nasionalis Tokoh-tokoh terkemuka dari kelompok ini 

adalah Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Amin 

Rais.  

Munawir Sjadzali merupakan tokoh intelektual dan agama serta 

diplomat, yang merupakan seorang pejabat senior di Departemen Luar Negeri, 

yang untuk dua periode berturut-turut (1983-1993) menjabat sebagai Menteri 

Agama, ia berpendapat Dalam bukunya,  Islam dan Tata Negara: Ajaran, 

Sejarah, dan Pemikiran, dia meletakan argumen dasarnya pada empat hal : 

doktrin Islam ( Qur‟an dan Hadist), sejarah awal Islam, sejarah pemikiran 

Muslim perihal politik, dan praktik politik.
70

 

Menurut Munawir, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga 

aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.
71

 Aliran integralistik, 

berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian 

Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, 

sebaliknya Islam adalah agama yang paripurna dalam arti lengkap dengan 

segala macam petunjuk bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem 
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pemerintahan, dengan merujuk kepada pola politik al-Khulafa‟ ar-Rasyidin 

sebagai modelnya. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: Hasan al-Banna, Sayyid 

Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan yang Paling Vokal adalah Maulana 

A.A. al-Maududi.  

Aliran sekuleristik berpendirian bahwa agama Islam adalah sama halnya 

dengan agama-agama lain yang tidak ada hubungannya dengan urusan 

kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad adalah nabi biasa seperti 

halnya nabi-nabi sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia 

kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti 

luhur tanpa misi untuk mendirikan negara. Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini 

antara lain Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein.  

Sedangkan aliran simbiotik, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu 

agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem 

ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah 

agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur antara hubungan manusia 

dengan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak 

terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi 

kehidupan bernegara. Di antara tokoh yang paling menonjol dari aliran ketiga 

ini adalah Dr. Mohammad Husein Haikal. 

Menurut Munawir Sjadzali, sistem politik adalah suatu konsepsi yang 

berisikan antara lain, ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan 

negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara 

untuk menentukan kepada siapa wewenang melaksanakan kekuasaan itu 
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diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan 

bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut.
72

  

Menurutnya, setelah ia menganalisis Qur‟an, ia tidak menemukan contoh 

sistem politik, tetapi menemukan nilai-nilai bagaimana hidup dalam sebuah 

masyarakat. Al-Qur‟an mengajarkan antara lain prinsip-prinsip tauhid, 

permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah bersama, ketaatan 

kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama dan sikap saling 

menghormati dalam hubungan antara umat dari berbagai agama. Tetapi 

selebihnya dari itu baik Al-Qur‟an maupun Sunah Rasul tidak mengajarkan 

system yang harus dianut oleh umat Islam. Ia mengilustrasikan bahwa konsep 

negara Islam bukanlah solusi yang tepat bagi umat Islam yang hidup dalam 

masyarakat majemuk seperti Indonesia.
73

 

Munawir berpendapat dalam bukunya yang berjudul Islam dan Tata 

Negara, ia menulis:  

“Satu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak 

pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama 

itu, tidak menyebutkan agama negara”
74

 

 

Berdasar pendapat di atas bahwa Piagam Madinah tidak menyebutkan 

Islam sebagai agama negara yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad 

benar-benar tidak menyerukan umatnya untuk mendirikan sebuah negara 

agama yang di dalamnya Islam menjadi satu-satunya dasar ideologi. 

Ia menambahkan, Nabi wafat tanpa memberikan petunjuk tentang 

bagaimana seharusnya umat Islam menentukan siapa pemimpin atau kepala 
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negara mereka, tentang bagaimana mengatur hubungan kekuasaan antara 

kepala negara dan rakyat, tentang batas kekuasaan dan masa jabatan kepala 

negara, dan tentang dapat atau tidaknya dibebaskan dari jabatan.
75

 

Akan tetapi, Munawir melihat bahwa Islam menggariskan seperangkat 

prinsip etis yang relevan dalam proses penyelenggaraan negara. Antara lain : 

nilai-nilai musyawarah (syura), keadilan, („adl), dan persamaan (musawa). 

Inilah yang harus ditegakkan oleh komunitas politik Islam bukan hal-hal yang 

bersifat ideology formal, baik Islam sebagai ideology maupun agama negara.
76

  

Sementara itu Nurholis Madjid, atau lebih dikenal dengan panggilan Cak 

Nur, di Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939, ia merupakan sarjana 

lulusan IAIN Jakarta dengan mendapat gelar pada Jurusan Sastra Arab pada 

tahun 1968. Selama dua periode menjabat Ketua Umum PB HMI (1966-1969) 

dan (1969-1971), yang mendapatkan julukan Natsir Muda, julukan ini 

didasarkan atas integritas pribadinya dan kemampuannya berbicara dan 

menulis.
77

 Ditulis dalam buku “Islam Liberal” Nurcholis Madjid merupakan 

tokoh Islam liberal atau liberalisasi Islam paling terekmuka di Indonesia. 

Doctor dari Chicago University ini mempelopori gerakan sekulerisasi di 

Indonesia sejak tahun 1970.
78

 

Cak Nur memperkenalkan gagasan sekulerisasi dalam pidatonya yang 

berjudul, Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi 

Ummat. pada awal 1970-an, gagasan sekulerisasi Islam Cak Nur mengejutkan 
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banyak pihak. Menurut Cak Nur , gagasan sekulerisasi yang dicetuskannya 

tidaklah identik dan selalu berkonotasi sekulerisme. Ia menolak tegas 

persamaan sekulerisasi dengan sekulerisme, karena keduanya merupakan dua 

konsep yang sama sekali berbeda. Konsep sekulerisasi yang dikemukakannya 

adalah sebuah konsep sosiologis, bukan konsep filsafat sebagaimana yang 

diyakini oleh para pengkritiknya. Sekulerisasi adalah sebuah gerakan sosial 

yang justru bertujuan mendemitologisasi, dan demistifikasi Islam sehingga 

yang sakral di dunia ini hanyalah Allah semata. Di luar Allah bersifat 

duniawi.
79

 

Mengenai hubungan agama dan negara Nurkholis berpendapat bahwa 

negara Islam itu tidak terdapat dalam Al-Qur‟an dan konsep negara Islam tidak 

ada dalam sejarah Islam serta sebuah bentuk apologis umat Islam terhadap 

ekspansi pemikiran dan politik Barat terhadap dunia Islam selama berabad-

abad.
80

 

Semangat kulturalisasi ajaran Islam yang menjadi tema besar gerakan 

pembaharuan fase kedua yang telah menggugah generasi Islam era 1970-an 

untuk melakukan perubahan paradigmatik khususnya dalam mengimplikasikan 

nilai-nilai Islam sesuai dengan konteks kepentingan politik. Jargon “Islam yes, 

Partai, No” yang dilontarkan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur) menjadi pelatuk 

awal yang memporak-porarandakan kecenderungan apologetik kelompok Islam 

politik terhadap konsep negara Indonesia. Gagasan-gagasan Cak Nur tentang 

hubungan Islam-politik saat itu telah menggugah kesadaran baru umat Islam 
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untuk mencairkan semangat pembentukan negara Islam yang dipandang 

semakin tidak realistik diterapkan di Indonesia. Pengalaman pahit sejarah 

pembentukan negara yang hampir selalu berujung pada “kegagalan” umat 

Islam dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang melatarbelakangi lahirnya 

gagasan tersebut.
81

 

Nurcholis menilai bahwa mengajukan Islam sebagai ideology politik 

merupakan sikap apologetic, ia menganggap Islam bukan merupakan ideology 

kaum muslim. Tetapi Islam itu sendiri terbebas dari keterbatasan-keterbatasan 

sebuah ideology yang sangat memperhatikan konteks ruang dan waktu.
82

 

Pandangan senada disampaikan oleh Abdurrahman Wahid, tokoh NU 

yang sejak awal tahun 1980-an, K.H. Abdurrahman wahid atau Gus Dur 

merupakan tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi 

Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur lahir 

di Denayar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940, nama Gus 

Dur mencuat setelah terpilih sebagai ketua umum PBNU, dalam muktamar NU 

Situbondo tahun 1984.  

Gagasan yang dirumuskan Aburrahman Wahid sebagai upaya sintesis 

untuk menjembatani persoalan Ialam dan negara adalah mempribumikan Islam 

atau dikenal dengan pribumisasi Islam. Gagasan ini sebenarnya merupakan 

cita-cita untuk mengembangkan Islam sesuai dengan corak setempat. 

Sasaranya adalah agar Islam bisa tumbuh berkembang dengan tanpa 

meminggirkan dan mengkonfrontasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang 
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sebenarnya bersifat positif, tetapi juga agar budaya lokal itu tidak sampai 

merusak sendi-sendi Islam yang prinsipil.
83

 

Menurutnya, “Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktri Islam 

tentang negara adalah tentang keadilan dan kemakmuran. Selama pemerintah 

bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemamkmuran, hal itu sudah 

merupakan kemauan Islam”.
84

 Ia menegaskan bahwa Islam tidak memiliki 

konsep pemerintahan yang definitif, sehingga pemaksaan penerapan Islam 

sebagai tatanan tunggal dalam penyelenggaraan negara secara konsepsional 

tidak beralasan. Gus dur menolak keras peran formal atau segala bentuk 

formalisasi Islam dalam bentuk kenegaraan
85

 

M. Amin Rais merupakan salah satu tokoh pemikir muslim kontemporer, 

tentang konsep negara, ia lahir pada tanggal 26 April 1944 di Solo Jawa 

Tengah, dalam sebuah keluarga yang taat dalam menjalankan ibadahnya. Pada 

tahun 1968 Amin Rais menyelesaikan studiya di Universitas Gajah Mada, 

selesai dari UGM Amin Rais sempat mempunyai 2 pilihan yaitu sebagai 

wartawan atau dosen, pada tahun yang sama Amin Rais berangkat ke luar 

negeri, namun setelah mempertimbangkan berbagai hal, Amin Rais 

memutuskan menjadi tenaga pengajar di UGM.
86

 

Amin Rais berpendapat tentang negara, ia menulis: 

“Negara Islam atau Islamic State, saya kira tidak terdapat dalam A-

Qur‟an dan As-Sunnah. Oleh karena itu tidak ada perintah dalam Islam 
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untuk mendirikan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu 

negara melaksanakan etos Islami, kemudia menegakkan keadilan sosial 

dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari 

eksploitasi manusia atas manusia lainnya, namun eksploitasi golongan 

atas golongan lainnya, berarti menurut Islam sudah dipandang sebagai 

sebuah negara yang baik. Apalah artinya suatu negara menggunakan 

Islam sebagai dasar negara, kalau hanya sekedar formalitas kosong.
87

  

 

Menurutnya bahwa tidak adanya konsep negara Islam dalam Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah, justru menunjukan keabadian wahyu Allah. Ia menambahkan, 

meskipun Islam tidak mempunyai konsep negara Islam namun sebagai agama 

wahyu, Islam memberikan etik yang sangat jelas bagi pengelolaan seluruh 

kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dalam 

Islam terdapat fundamental yang harus ditegakkan oleh umat Islam dalam 

membangun negara atau masyarakat, yang meliputi; 

1. Negara dan masyarakat harus ditegakkan di atas landasan keadilan yang 

menurut pandangan Amin Rais merupakan suatu konsep yang utuh dan 

terpadu. Menurutnya keadilan hukum saja belum cukup, tanpa ada keadilan 

ekonomi dan sosial.
88

 

2. Adanya prinsip musyawarah (Syura) yang bertujuan, untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya penyelewengan kearah otoriterisme, diktatorisme, 

dan sistem lainnya yang membunuh hak-hak politik rakyat. Negara yang 

menganut system syura, maka akan menghargai partisipasi rakyat, 

sedangkan para pemimpin rakyat adalah para pelayan-pelayan rakyat. 
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Prinsip syura juga mengajarkan perlunya para pemimpin dipilih oleh rakyat 

secara bebas karena rakyatlah yang memegang kedaulatan.
89

 

3. Adanya persaudaraan dan kesamaan karena Islam tidak membeda-bedakan 

manusia ats dasar jenis kelamin, asal-usul, etnis, warna kulit, latar belakang 

historis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Negara yang dibangun atas dasar 

Islam harus pula meletakan dasar-dasar persamaan diantara sesama 

manusia.
90

 

Berdasarkan kajian-kajian di atas, bahwa Islam tidak memiliki preferensi 

konseptual atau teoretis apa pun mengenai watak atau konstruk negara dan 

sistem pemerintahannya. Lebih dari itu, juga bisa dikatakan bahwa Islam tidak 

secara khusus mewajibkan para pemeluknya untuk mendirikan sebuah negara, 

apalagi negara yang berwatak teokratis. 
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BAB III 

PEMIKIRAN POLITIK BAHTIAR EFFENDY TENTANG HUBUNGAN 

AGAMA DAN NEGARA 

 

A. Biografi Bahtiar Effendy, Pendidikan dan Karyanya 

Bahtiar Effendy, lahir di Ambarawa, Jawa Tengah, pada 10 Desember 

1958, selepas Madrasah Ibtidaiyah pada 1970, dia melanjutkan sekolah di 

Pondok Pesantren pabelan, Mungkid, Magelang, Jawa tengah. Ketika masih 

duduk di kelas enam setingkat kelas tiga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA) di Pesantren Pabelan, dia memperoleh beasiswa American Field 

Service (AFS) untuk belajar di Colombia Falls High School (1976-1977), 

Colombia Falls, Montana, Amerika Serikat.
1
 

Sekembalinya dari Amerika Serikat, ia mengajar di Pesantren Pabelan 

hingga 1979. Pada tahun itu pula, Bahtiar Effendy melanjutkan studi ke 

Fakultas Ushuluddin, IAIN Jakarta, dan selesai pada 1985. Antara 1986-1988 

ia meneruskan sekolah S-2 pada program Studi Asia Tenggara di Ohio 

University, Athen, Ohio, Amerika serikat. Pada 1988-1994 ia melanjutkan 

studi ke Ohio University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat dan memperoleh 

gelar Doktor dalam bidang ilmu politik.  

Bahtiar Effendy juga merupakan pakar dan pengamat politik, 

kesehariannya aktif sebagai pengajar di Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Jakarta, Pascasarjana Universitas Indonesia, dan Pascasarjana 
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Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia menjabat Ketua Dewan Akademi, 

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 1999-sekarang dan 

Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas  Muhammadiyah Jakarta, 2001-

2004. Selain itu, dia juga menjabat Deputy Director of the Institute for the 

Study and Advancement of Business Ethic, 1996-sekarang. 

Selain aktif menjadi narasumber talkshow mengenai politik beberapa 

stasiun televisi Bahtiar juga aktif menulis berbagai surat kabar dan majalah. 

Dia juga mempublikasi beberapa buku diantaranya: (1) The Nine Stars and 

Politics: A Study of the Nadhatul Ulama’s Acceptence of Asas Tunggal and its 

Withdrawal from Politics, Thesis, Ohio University, 1988; (2) Islam and State: 

Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia, 

Disertation, Ohio State University, 1994; (3) Islam dan Negara: Transformasi 

Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1998; 

dan (4) Teologi Baru Politik Islam, Yogyakarta, Galang, 2001.
2
 

 

B. Hubungan Agama dan Negara Menurut Bahtiar Effendy 

1. Hubungan Agama dan Negara 

Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang 

sebagai instrument ilahiah untuk memahami dunia. Islam dibandingkan degan 

agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk 

menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada cirri Islam yang 

paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir dimana-mana”. Ini sebuah 
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pandangan yang mengakui bahwa “dimana-mana”, kehadiran Islam selalu 

memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.
3
 

Politik Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam yang 

multiinterpretatif. Hampir setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-

prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam 

yang multiinterpretatif itu tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai 

bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas.  

Sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, 

negara-negara muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, 

Malaysia, Aljazair mengalami banyak kesulitan dalam upaya merekaa 

mengembangkan sintesis yang pas antara gerakan-gerakan dan gagasan-

gagasan politik Islam dengan negara. 

Menurut Bahtiar Effendy, masalah hubungan politik Islam dengan 

negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang 

merumuskan dalam cara sedemikian rupa sehingga yang pertama secara 

konfrontatif dijajarkan dengan yang terakhir. Demikianlah tampaknya 

dipandang, bahwa antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang 

saling melengkapi. 

Bahtiar berpendapat bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan 

sistem pemerintahan tertentu bagi muslim.
4
 

Secara garis besar ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang 

berbeda, Pada spectrum pertama, beberapa muslim beranggapan bahwa Islam 
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harus menjadi dasar negara, bahwa syariah harus diterima konstitusi negara, 

kedaulatan politik ada ditangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa 

bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik 

kedaerahan.
5
 

Pada umumnya, orang-orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang 

holistik. Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering 

dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada sekadar sebuah agama. Ada yang 

melihatnya sebagai suatu "masyarakat sipil". Ada juga yang menilainya 

sebagai suatu sistem "perabadan yang menyeluruh". Bahkan, ada pula yang 

mempercayainya sebagai "agama dan negara". Apa yang ada di balik rumusan-

rumusan semacam itu, pada dasarnya adalah pandangan umum bahwa Islam itu 

lebih dari sekadar sistem ritus dan atau teologi. Lebih khusus lagi, Islam tidak 

mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. 

Sebaliknya, Islam memberikan panduan (etis) bagi setiap aspek kehidupan.
6
 

Sementara komunitas Islam percaya akan sifat holistic Islam yang 

seperti itu, bagaimana hal tersebut diartikulasikan tidak mesti karena soal 

perbedaan tingkat dan intensitas ketaatan (piety), tetapi lebih karena watak 

ajaran Islam yang membolehkan adanya perbedaan pemahaman terhadapnya 

sebenarnya merupakan sesuatu yang problematis. Sebagaimana telah 

disinggung, ada sementara pihak yang cenderung untuk memahami sifat 

holistik Islam secara "organik". Dalam pengertian bahwa hubungan antara 

Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legalistik 
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dan formalistiik. Di pihak lain, ada yang melihat totalitas Islam dalam 

dimensinya yang lebih substantif, di mana isi daripada bentuk menjadi acuan 

utama dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Kegagalan untuk 

mendamaikan dua kecenderungan yang sangat berbeda ini ikut mempersulit 

kalau tidak justru merupakan faktor yang paling dominan dalam upaya 

melakukan sintesis antara Islam dan negara.
7
 

Pada spektrum lain, beberapa kalangan muslim lainnya berpendapat 

bahwa Islam tidak menemukan suatu pola yang baku tentang teori negara yang 

harus dijalankan ummah. Menurut aliran ini, bahkan istilah negara pun tidak 

dapat ditemukan dalam al-Quran. Pendapat seperti ini juga mengakui bahwa 

Al-Qur’an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis 

mengenai aktivitas sosial dan politik umat Islam.
8
 

Menurut Bahtiar, model teoritis politik Islam yang Pertama, 

sebagaimana telah dijelaskan diatas, merefleksikan adanya kecendrungan untuk 

menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam, kecendrungan 

seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari’ah secara 

langsung sebagai konstitusi negara. Dalam konteks negara-bangsa seperti 

Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan Indonesia, 

model formal ini punya potensi untuk berbenturan dengan sistem-sistem politik 

modern. 

Sebaliknya, pada aliran dan model pemikiran kedua lebih menekankan 

substansi daripada bentuk yang legal dan formal. Dengan menekankan nilai-
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nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kecendrungan itu punya potensi 

untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dan 

sistem politik modern, dimana negara-bangsa merupakan salah satu unsur 

utamanya.
9
 

Pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya formal dan 

ideologis tidaklah sungguh-sungguh penting, yang terpenting adalah bahwa 

negara karena posisinya yang bisa menjadi instrumental dalam perealisasian 

ajaran-ajaran agama menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar ajaran Islam. 

Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada landasan yang kuat untuk 

meletakan Islam dalam posisi yang berlawanan dengan system politik 

modern.
10

 Jika ditarik kesimpulan, bahwa sesungguhnya tradisi pemikiran 

politik Islam itu kaya, beranekaragam, dan lentur. 

2. Agama dan Negara dalam Politik Islam di Indonesia 

Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang 

amat panjang. Akar-akar genealogisnya dapat ditarik ke belakang hingga akhir 

abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika Islam seperti dikatakan banyak 

kalangan pertama kali diperkenalkan dan disebarkan di kepulauan Indonesia. 

Dalam perjalanan sejarahnya, Islam mengadakan dialog yang bermakana 

dengan realitas-realitas sosio-kultural dan politik pada tingkat lokal, terlibat 

dalam politik. Pada kenyataannya malah dapat dikatakan bahwa Islam, 

sepanjang perkembangannya di Indonesia, telah menjadi bagian integral dari 
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sejarah politik di Indonesia. Meskipun begitu tidak semerta-merta bahwa Islam 

adalah agama politik.
11

 

Hubungan agama dengan negara dalam politik Islam di Indonesia sudah 

lama mengalami jalan buntu. Baik rezim Presiden Soekarno maupun Presiden 

Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai 

kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara 

yang nasionalis. Terutama karena alasan ini, sepanjang lebih dari empat 

dekade, kedua pemerintahan diatas berupaya untuk melemahkan partai-partai 

Islam.  

Orientasi perkembangan kebijaksanaan politik pemerintah Orde Baru, 

sejak sepuluh tahun pertama berkuasa, telah menempatkan Islam pada posisi 

kurang menguntungkan. Kesan bahwa Islam itu tradisionalis, anti modernisasi, 

anti pembangunan dan bahkan anti Pancasila, telah menyebabkan umat Islam 

terkena proses marjinalisasi dalam modernisasi dan pembangunan nasional. 

Kenyataan ini telah membawa konsekuensi-konsekuensi psikologis dan bahkan 

dianggapnya sebagai beban, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah 

Muslim pada diri sebagian pemimpin Islam Indonesia, terutama kalangan 

intelektualnya. Beban psikologis agar umat Islam diperhitungkan eksistensinya 

dalam kehidupan berbangsa dari bernegara inilah kemudian yang mendorong 

mereka melakukan suatu gerak perubahan .yang diharapkan dapat mengubah 

citra negatif Islam dan umatnya. 
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Munculnya apa yang disebut sebagai gerakan "pemikiran baru" Islam di 

kalangan intelektual muda Islam pada tahun 1970-an itu merupakan 

perkembangan radikal dalam pemikiran politik-keagamaan umat Islam pada 

zaman Orde Baru. Gerakan "pemikiran baru" itu sendiri tidak saja 

membicarakan posisi umat Islam, tetapi juga melibatkan pembicaraan tentang 

Tuhan, manusia dan berbagai persoalan kemasyarakatan, terutama yang 

berhubungan dengan persoalan politik umat Islam serta bagaimana melakukan 

terobosan-terobosan baik kultural maupun keagamaan untuk mengembalikan 

daya gerak psikologis. 

Menurut Bahtiar hubungan agama dan negara di Indonesia secara 

umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang 

bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif.  

1. Hubungan Agama dan Negara bersifat Antagonistik 

Ekstitensi Islam politik (political Islam) pada masa kemerdekaan 

dan sampai pada pasca reformasi pernah dianggap sebagai persaingan 

kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi 

tersebut, membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha 

menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologis 

politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para 

pemimpin dan aktivitas politik Islam gagal untuk menjadikan Islam 

sebagai ideology atau agama negara ( pada 1945 dan dekade 1950-an), 

tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik 
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“minoritas” atau “outsider”. Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering 

dicurigai sebagai anti ideologi Negara Pancasila. 

Bahtiar mengatakan bahwa antagonistik politik antara Islam dan 

negara sebagaian besar disebabkan oleh idealisme dan aktivisme Islam 

politik yang bercorak legalistik dan formalistik. Hubungan yang tidak 

mesra ini disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri republik 

ini yang sebagian besarnya Muslim, mengenai hendak dibawa 

kemanakah negara Indonesia ini apakah negara bercorak Islam atau 

nasionalis.
12

 

Menurut Bahtiar, akar antagonisme hubungan politik antara Islam 

dan Negara tidak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan 

pemahaman keagamaan yang berbeda. Selain itu kondisi politik pada 

masa Jepang membentuk BPUPKI dan sidang BPUPKI, terutama ketika 

membicarakan dasar Negara, itu juga merupakan embrio lahirnya 

ketegangan antara golongan Islam dan golongan Nasionalis Sekuler
13

. 

Selanjutnya, menurut Bakhtiar tema-tema politik Islam lebih bergulir 

pada tataran ideologi dan simbol ketimbang substansi, dan tema- tema 

Islam pada tataran ideologi dan simbolik mencapai klimaksnya pada 

perdebatan dalam konstituante pada paruh kedua dasawarsa 1950-an 

Paparan historis yang terkesan deskriptif itu, secara tegas 

menunjukkan bahwa suhu politik yang tertampung dalam majelis 

konstuante tidak dapat mendinginkan cita- cita idiologis antara 
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golongan Islam dan golongan nasionalis sekuler, yang keduanya 

memang sudah lama bersitegang. Hasil diskursus politik konstituante 

1959, seperti dianalisis oleh Bakhtiar Efendy, bahwa pemikiran dan 

praktek politik Islam masa lalu mengalami kesenjangan yang tidak 

terjembatani dengan ide-ide politik kalangan nasionalis. Padahal 

kalangan nasionalis ini sebagian terdiri dari orang- orang Muslim taat, 

mereka tidak mendukung gagasan politik yang ingin menghubungkan 

Islam dan negara secara formalistik dan legalistic 

Menurut Bahtiar, kaum muslim yang aktif secara politik juga 

memandang negara dengan mata curiga. Terlepas dari keinginan negara 

untuk mengakui dan membantu kaum Muslim dalam mempraktikan 

ritual-ritual agama mereka, mereka memandang negara tengah 

melakukan manuver untuk merontokkan signifikansi politik islam dan 

pada saat yang sama mendukung gagasan mengenai masyarakat politik 

yang sekuler. Sementara mengizinkan dimensi ritual Islam tumbuh 

berkembang, negara sama sekali tidak memberi ruang atau kesempatan 

bagi berkembangnya Islam politik.
14

 

Upaya untuk menemukan hubungan politik yang pas antara Islam 

dan negara terus berlanjut pada periode kemerdekaan dan 

pascarevolusi, lantaran tidak juga kunjung ditemukan, menyebabkan 

berkembangnya kesaling curigaan yang lebih besar antara Islam dan 

negara. Dalam hal ini Bahtiar mengatakan bahwa saling curiga antara 
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Islam dan negara berlangsung di sebuah negara yang sebagian besar 

penduduknya beragama Islam.
15

 

2. Hubungan Agama dan Negara Bersifat Akomodatif 

Menurut Bahtiar Effendy, Gejala menurunya ketegangan 

hubungan antara Islam dan negara mulai terlihat pertengahan tahun 

1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam 

dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-

kebijakan yang dianggap positif bagi umat Islam. Kebijakan-kebijakan 

tersebut berspektrum luas, ada yang bersifat (1) struktural, (2) legislatif, 

(3) infrastruktural, dan (4) kultural.
16

 

Meskipun cita-cita terbinanya hubungan yang mesra dan saling 

melengkapi antara Islam dan negara, belum sepenuhnya berhasil 

terwujud, ada beberapa isyarat penting yang mengindikasikan 

masuknya kembali Islam politik kedalam kehidupan politik negeri ini. 

Bukti yang memperlihatkan perkembangan baru ini adalah sikap 

negara yang mulai tampak ramah terhadap Islam, yang ditandai oleh 

diterapkannya kebijakan-kebijakan tertentu yang dipandang sejalan 

dengan kepentingan sosial-ekonomi, kultural dan politik Islam. bukti-

bukti akomodasi jika dikategorikan secara luas, bisa digolongkan 
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kedalam empat jenis berbeda: (1) akomodasi structural; (2) akomodasi 

legislatif (3) akomodasi infrastruktual (4) akomodasi kultural.
17

 

a. Akomodasi Struktural 

Menurut Bahtiar Effendy, Salah satu bentuk akomodasi yang 

paling mencolok adalah direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam 

politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif 

negara.
18

 Sedikitnya ada dua alasan utama dibalik fenomena tersebut : 

yang pertama bersifat sosiologis, yang kedua bersifat politis. 

 Pertama, akses kepada pendidikan modern berkembang dan 

perkembangan ekonomi pada masa Indonesia merdeka, terutama selama 

era Orde Baru, telah mentransformasikan basis sosial komunitas kaum 

Muslim. Hal itu telah menyebabkan kaum muslim memperoleh porsi 

besar dalam sektor-sektor menengah dan professional dalam negeri ini. 

Kedua, praktis kelompok intelektual Muslim Baru itulah yang 

telah mencoba membentuk formatbaru Islam politik di Indonesia. 

Mereka menganggap bahwa tujuan utama mereka adalah membangun 

sebuah negara yang adil, partisipatif, dan egiliter, yang harus 

diperjuangkan tidak hanya melalui partai-partai Islam, melainkan juga 

melalui birkrasi, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan 

partai yang berkuasa (Golkar). Semua itu telah mengurangi kecurigaan 

negara terhadap Islam politik. 
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Sejak saat itu, akomodasi struktural berkembang dalam jumlah 

dan substansinya. Tidak hanya lebih banyak aktivis muslim yang 

direkrut ke dalam mesin birokrasi dan politik, tetapi mereka juga 

dipromosikan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi.
19

 

langkah-langkah akomodatif struktural lainnya dengan  

pembentukan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada 

tahun 1990 yang memperlebar jalan masuk struktural bagi kaum 

muslim untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan.  

Menurut Bahtiar, cukup dikatakan bahwa semua perubahan 

dan rekrutmen tersebut mencerminkan akomodasi struktural bagi kaum 

Muslim untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan 

mereka serta berperan dalam proses pembuatan keputusan.
20

 

b. Akomodasi Legislatif 

Menurut Bahtiar Effendy, setidak-tidaknya ada lima peristiwa 

besar yang berhubungan dengan bentuk akomodasi legislatif negara 

terhadap Islam, yaitu (1) disahkannya Undang-Undang Pendidikan 

Nasional (UUPN) yang mewajibkan diselenggarakannya pelajaran 

agama pada semua tingkat pendidikan baik negeri maupun swasta 

(1988), (2) disahkannya Undang-Undang  Peradilan Agama (UUPA) 

yang memperkuat posisi pengadilan-pengadilan agama dalam 

menyelesaikan perkara perkawinan, penceraian, rujuk, warisan dan 

wakaf, kompilasi hukum Islam, (3) dikeluarkannya keputusan bersama 
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tingkat menteri mengenai BAZIS, (4) dihapusnya kebijakan lama yang 

melarang siswi Muslim mengenakan jilbab pada jam sekolah, dan (5) 

penghapusan Sumbangan Darmawan Sosial Berhadiah (SDSB).
21

 

c. Akomodasi Infrakstruktural 

Jenis akomodasi ini pada dasarnya dirancang untuk 

menyediakan infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam 

dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Sejauh ini, 

menurut Bahtiar Effendy, realisasi paling umum dari akomodasi jenis 

ini adalah pembangunan masjid-masjid yang disponsori negara. Pada 

awalnya, adalah Presiden Soekarno yang dapat dianggap sebagai 

peletak dasar bentuk akomodasi ini. Hal itu secara simbolis dapat 

dilihat ketika ia memerintahkan dibangunnya masjid negara yang tidak 

begitu besar di kompleks istana (Baiturrahim) dan masjid besar di 

Jakarta (Istiqlal). Namun demikian, Presiden Soeharto-lah yang 

sebenarnya membentuk dan mengembangkan format akomodasi 

infrastruktural semacam mi, terutama dalam menggalakkan upaya-

upaya pemerintah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan komunitas 

muslim akan tempat-tempat ibadah.  

Indikasi penting dari pendekatan ini dimanifestasikan dalam 

bentuk penyediaan anggaran belanja negara untuk membiayai "proyek 

keagamaan" ini. Pada Repelita pertama (1969-1974), negara telah 

mengalokasikan dana sebesar 475 juta rupiah untuk membiayai 
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pembangunan masjid-masjid. Pada saat negara memasuki Repelita 

keempat, jumlah anggaran tersebut meningkat mencapai 29 milyar 

rupiah. 

Sementara itu, pada 1982 Presiden Suharto juga mendirikan 

Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), sebuah yayasan semi-

negara yang didirikan terutama untuk mengembangkan infrastruktur 

sosial-keagamaan kaum muslim.
22

 Keinginan negara untuk tidak hanya 

mengizinkan, melainkan juga membantu pendirian bank Islam, yakni 

Pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tahun 1991.  

d. Akomodasi Kultural 

Menurut Bahtiar Effendy, dalam konteks yang lebih luas, 

akomodasi kultural negara terhadap Islam bukanlah fenomena yang 

baru. Hal itu bahkan merupakan diskursus yang masih berlangsung, 

yang diakibatkan oleh proses akulturasi antara Islam dengan berbagai 

kekhususan ruang dan waktu Indonesia. Hasil-hasil yang muncul dari 

perjumpaan kultural itu amat beragam, sebagian besarnya tergantung 

kepada tingkat kemampuan kelompok-kelompok yang terlibat dalam 

melakukan proses rekonsiliasi atas keduanya. Tetapi pada umumnya, 

akomodasi itu mencakup dari yang parsial (sinkretis) sampai yang total 

(murni).'' Mengingat kenyataan bahwa "Islam telah mengembangkan 

dirinya secara amat cepat, dan secara keseluruhan dengan cara-cara 

damai, di sebagian besar kepulauan Nusantara," maka tidak berlebihan 
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jika dikatakan bahwa banyak aspek kebudayaan Islam yang sudah lama 

terakomodasikan. 

Formulasi linguistik Pancasila merupakan salah satu indikasi 

yang secara gamblang membuktikan butir di atas. Jika preposisi 

gramatikal dan kata sambungnya diabaikan, dapat diperkirakan bahwa 

sepertiga dari kata dan ungkapan dalam Pancasila terdiri dari idiom-

idiom Islam. Hal ini termasuk kata-kata seperti "adil," "adab," "rakyat," 

"hikmah," "musyawarah," dan "wakil." Penamaan beberapa lembaga 

kenegaraan seperti "Majelis Permusyawaratan Rakyat," "Dewan 

Perwakilan Rakyat," atau “Mahkamag Agung” juga menunjukkan 

diterimanya nomenklatur Islam. 

Sementara itu menurut Bahtiar Effendy yang juga makin tampak 

jelas adalah bahwa ucapan "al-salamu'alaykum" secara tidak resmi 

sudah menjadi ucapan "salam nasional." Hal ini dalam pengertian 

bahwa para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden, menteri-menteri 

kabinet, pejabat-pejabat senior, memulai pidato resmi mereka dengan 

ucapan salam itu. Meskipun mungkin tidak membawa konsekuensi-

konsekuensi lebih Jauh yang substansial sifatnya, bagaimanapun 

gerakan "kultural" ini memperlihatkan langkah penting yang 

menunjukkan akomodasi cultural negara terhadap Islam.
23

 

 Akomodasi ini juga kembali diperkuat dengan adanya 

pelaksanaan Festival kebudayaan Islam Istiqlal pada 1991 dan 1995, 
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peristiwa ini member kesempatan luar biasa yang memungkinkan 

berbagai ekspresi kebudayaan Islam, termasuk karya seni, arsitektur, 

kaligrafi, film, musik, dan tarian yang dipamerkan secara nasional.  

Terlepas dari itu semua, mengingat corak hubungan politik 

antara Islam dan negara dimasa lalu, langkah-langkah akomodasi 

tersebut sangat jelas memperlihatkan perubahan penting, khususnya 

dalam apa yang disimbolkannya, dalam corak hubungan politik Islam 

dan negara yang berubah. 

Bahtiar berpendapat bahwa tidak keliru jika dikatakan bahwa hubungan 

bersifat akomodasi tampaknya merupakan pilihan yang mungkin diambil agar 

hubungan agama dan negara dapat menjadi langgeng, pikiran yang umum 

dianut bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi maupun negara sekuler 

hanya memperlihatkan pentingnya kewajiban negara untuk mengakomodasi 

kepentingan-kepentingan kaum muslim.
24

 

Menurut Bahtiar, Islam politik yang berlangsung dewasa ini telah 

menemukan sebuah format baru. Ciri-cirinya yang utama, yang mencakup (1) 

landasan teologis, (2) tujuan, dan (3) pendekatan Islam politik, dipandang sama 

dan sebangun dengan konstruk negara kesatuan nasional Indonesia.  

Bahtiar berpendapat, Sejauh negara, baik secara ideologis maupun 

politis, berjalan di atas sebuah sistem nilai yang tidak bertentangan dengan 
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ajaran-ajaran Islam, maka cukup bagi politisi Muslim menyatakan loyalitas dan 

dukungan mereka terhadap negara.
25

 Lebih jauh Bahtiar menegaskan :  

“Sudah sangat jelas bahwa Islam politik tidak lagi mengispirasikan 

pembentukan sebuah negara Islam. Melainkan, berdasarkan 

pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran Islam maupun corak 

sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, mereka 

berkiprah dalam rangka membangun pembangunan sebuah system 

sosial-politik yang mencerminkan, atau sejalan sengan prinsip-prinsip 

umum nilai-niai politik Islam, termasuk keadilan, musyawarah, 

egalitarianisme dan partisipasi.”
26

 

 

Menurutnya, penerimaan terhadap konstruk kesatuan nasional negara 

Indonesia juga secara langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor penting 

lainnya. Hal ini mencakup kenyataan-kenyataan bahwa (1) negara menjamin 

kebebasan bagi kaum Muslim untuk menerapkan ajaran-ajaran agama mereka; 

(2) mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam; (3) konstitusi 

negara tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan hingga tingkat tertentu 

justru mencerminkan, subtansi prinsip-prinsip Islam.
27

 

Bahtiar menambahkan, secara keseluruhan semua faktor itu 

mencerminkan kenyataan yang tidak bisa di tolak, yakni: bahwa sebagian besar 

penduduk Indonesia beraga Islam saja akan menjadikan kerangka dasar 

prinsip-prinsip pemerintahannya sejalan dengan nilai-nilai Islam dan bahwa 

secara teoritis, negara tidak akan menerapkan hukum dan kebijakan yang 

bertentangan langsung dengan ajaran-ajaran Islam.
28
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BAB IV 

PEMIKIRAN POLITIK BAHTIAR EFFENDY TENTANG HUBUNGAN 

AGAMA DAN NEGARA DALAM POLITIK ISLAM DI INDONESIA 

 

A. Pemikiran Politik Bahtiar Effendy Tentang Hubungan Agama dan 

Negara  

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.1 

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. Di sini otoritas politik memiliki 

urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut 

negara. Berdasarkan realitas tersebut, di antara kaum muslimin merasa perlu 

untuk merumuskan konsep negara. 

Para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang 

hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan 

menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu paradigma integralistik (unified 

paradigm), paradigma simbiotik (symbiotic paradigm), dan paradigma 

sekularistik (secularistic paradigm). Paradigma pertama menyatakan bahwa 

hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan (integrated). 
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Asumsinya ditegakkan di atas pemahaman bahwa Islam adalah satu agama 

sempurna yang mempunyai kelengkapan ajaran di semua segmen kehidupan 

manusia, termasuk di bidang praktik kenegaraan. Karenanya, umat Islam 

berkewajiban untuk melaksanakan sistem politik Islami sebagaimana telah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan empat al-Khulafa' al-Rasyidin. 

Pandangan ini menghendaki agar negara menjalankan dwifungsi secara 

bersamaan, yaitu fungsi lembaga politik dan keagamaan. Menurut paradigma 

ini, penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak berdasarkan kedaulatan rakyat 

melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi (divine sovereignity), sebab 

penyandang kedaulatan paling hakiki adalah Tuhan. Pandangan ini mengilhami 

gerakan fundamentalisme.  

Paradigma kedua berpendirian bahwa 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 modernisme dan neo-

modernisme. 

Paradigma ketiga merefleksikan pandangan sekularistik. Menurut 

paradigma ini, agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, 

sehingga tidak dapat dikaitkan secara timbal-balik. Islam dimaknai menurut 
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pengertian Barat yang berpendapat bahwa wilayah agama sebatas mengatur 

hubungan individu dan Tuhan. Sehingga mendasarkan agama kepada Islam 

atau upaya untuk melakukan determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari 

negara akan senantiasa disangkal. 

Menurut Bahtiar Effendy, masalah hubungan politik Islam dengan 

negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang 

merumuskan dalam cara sedemikian rupa sehingga yang pertama secara 

konfrontatif dijajarkan dengan yang terakhir. Demikianlah tampaknya 

dipandang, bahwa antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang 

saling melengkapi. Menurutnya, bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan 

sistem pemerintahan tertentu bagi muslim. 

Secara garis besar ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang 

berbeda. Pada spektrum pertama, beranggapan bahwa Islam harus menjadi 

dasar negara, bahwa syariah harus diterima konstitusi negara, kedaulatan 

politik ada ditangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa bertentangan 

dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik kedaerahan. 

Pada spektrum lain, berpendapat bahwa istilah negara tidak dapat 

ditemukan dalam al-Quran. Pendapat seperti ini juga mengakui bahwa Al-

Qur’an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai 

aktivitas sosial dan politik umat Islam. 

Berdasarkan pendapat diatas menurut penulis, dapat dikatakan bahwa 

Bahtiar Effendy termasuk kedalam spektrum kedua, yang mana negara Islam 
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tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, tetapi nilai-nilai dan prinsip-

prinsip bernegara terdapat dalam ajaran Islam. 

B. Pandangan Bahtiar Effendy Tentang Hubungan Agama dan Negara 

dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia 

Hubungan islam dan negara di Indonesia menurut bahtiar terbentuk dua 

hubungan yaitu hubungan yang bersifat antagonis dan hubungan yang bersifat 

akomodatif. Dimana hubungan yang bersifat antagonis andanya saling 

kecurigaan antara pendiri republik ini yang sebagaian besar disebabkan oleh 

idealisme dan aktivisme Islam politik yang bercorak legalistik dan formalistik. 

Menurut Bahtiar Effendy, dalam hubungan Islam dan negara di 

Indonesia terjadi hubungan yang tidak mesra, dikarenakan bukan dari doktrin 

Islam itu sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-

kultural, ekonomis dan politis di Indonesia. Pandangan mengenai Islam yang 

legalistik dan formalistik, karena kecendrungan ekslusif, tampak memancing 

munculnya ketegangan-ketegangan dalam sebuah masyarakat yang secara 

sosial-keagamaan dan kultural bersifat heterogen. Pada sisi lain, apa yang dapat 

disebut sebagai pandangan mengenai Islam yang substansialistik yakni, 

menomor satukan keadilan, kesamaan, partisipasi dan musyawarah dapat 

memberi landasan yang penting bagi pengembangan sintesis yang pas antara 

Islam dan negara. 

Ketegangaan hubungan agama dan negara di Indonesia mulai mecair 

pada awal pertengahan 1980an, dengan terbentuknya hubungan yang bersifat 

akomodsi di Indonesia membuat kecurigaan terhadap Islam politik di negeri ini 
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menjadi berkurang, Perubahan corak basis dukungan Islam kontemporer di 

Indonesia ini menjadi salah satu penyebab utama tampilnya pandangan baru di 

mana Islam politik tidak lagi harus dipandang dalam polanya yang formalistik 

atau legalistik dan skripturalistik. 

Tidak keliru jika dikatakan bahwa hubungan yang bersifat akomodasi 

tampaknya merupakan pilihan yang tepat diambil agar hubungan agama dan 

negara dapat menjadi lebih langgeng.  

Politik tidak harus beroperasi di atas landasan patokan-patokan agama 

dalam polanya yang kering dan kaku, melainkan di atas landasan standar-

standar moral dan etis seperti keadilan, kesamaan, dan kebebasan, yang benar-

benar fundamental dilihat dari ajaran-ajaran Islam. 

Bahtiar Effendy mengatakan bahwa Islam sebagai agama tidak 

menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi muslim. Lebih jauh Bahtiar 

menegaskan, bahwa sudah sangat jelas bahwa Islam politik tidak lagi 

mengispirasikan pembentukan sebuah negara Islam. Melainkan, berdasarkan 

pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran Islam maupun corak sosiologis 

masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, mereka berkiprah dalam rangka 

membangun pembangunan sebuah system sosial-politik yang mencerminkan, 

atau sejalan sengan prinsip-prinsip umum nilai-niai politik Islam, termasuk 

keadilan, musyawarah, egalitarianisme dan partisipasi.” 

Dari sini nampak Bahtiar Effendi mengakui bahwa Islam secara eksplisit 

tidak menyebut adanya negara Islam tapi secara substansial bahwa nilai-nilai 



74 

 

hidup bermasyarakat itu ada dalam al-Qur'an terutama ketika menyangkut 

dasar-dasar dan unsur dari hidup bermasyarakat itu sendiri. 

Bahtiar berpendapat bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam 

ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religious, dalam arti bahwa 

negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan 

kewajiban-kewajiban agama mereka. 

Pernyataan diatas sangan sesuai dengan apa yang terjadi di negara ini, 

dengan terbentuknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan dengan 

ajaran-ajaran agama Islam. Adanya kebijakan tersebut, negara telah membantu 

warganya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban umat beragama. Dari 

perkembangan realitas tersebut, di era 1980-an dan 1990-an kemudian terjadi 

proses relaksasi politik antara Islam dan negara. Negara mulai menampakkan 

wajahnya yang "ramah" terhadap Islam dan kemudian bersedia 

mengembangkan apa yang oleh Bahtiar Effendy disebut "akomodasi".  

Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang dirumuskan negara 

yang dianggap positif oleh kalangan umat Islam. Kebijakan-kebijakan itu 

mempunyai spektrum luas, ada yang bersifat struktural, legislatif, 

infrastruktural, dan kultural. Misalnya, semakin terbukanya kesempatan bagi 

aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara, baik melalui saluran 

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Disahkannya beberapa undang-undang 

yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan umat Islam, seperti disahkannya 

Undang-undang Pendidikan Nasional (UUPN) pada 1989; Undang-undang 

Peradilan Agama pada 1989; Kompilasi Hukum Islam pada 1991; kebijakan 
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tentang Jilbab pada 1991; SKB tentang BAZIZ pada 1991; dan kebijakan 

tentang SDSB pada 1993. Kaitannya dengan infrastruktur yang diperlukan oleh 

umat Islam dalam menjalankan "tugas" keagamaannya dibangunlah masjid-

masjid lewat program Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. 

Sejak saat itu terjadi proses perubahan wajah politik Islam di Indonesia, 

dari formalistik-legalistik menuju substansialistik. Sebuah istilah yang 

digunakan Bahtiar Effendy dalam bukunya untuk menggambarkan proses 

perubahan ideologi politik Islam di Indonesia dari kehendak untuk 

memperjuangkan formalisme Islam dalam struktur negara, atau menjadikan 

Islam sebagai dasar negara, menuju pemaknaan-pemaknaan substansial atas 

nilai-nilai Islam kaitannya dengan negara. Dalam konteks ini Islam tidak lagi 

dipandang dalam struktur simboliknya, tetapi lebih ditangkap semangat 

nilainilai yang dibawanya dalam konteks prinsip-prinsip rahmatan li al-alamin, 

misalnya nilai keadilan (al-'adl), kesamaan (al-musawah) dan musyawarah 

(syura) untuk dikembangkan dalam tata kehidupan kenegaraan. Apa yang ingin 

diwujudkan bukanlah idealisme tentang berdirinya negara Islam, atau tegaknya 

ideologi Islam, tetapi masyarakat yang adil dan makmur. Islam dalam konteks 

ini dipandang sebagai sebangun dengan konstruk negara kesatuan nasional 

Indonesia. Tidak membutuhkan legalistik antara Islam dan negara, sejauh 

negara baik secara ideologis maupun politis berjalan di atas sistem nilai yang 

tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam 

Menurut Bahtiar, penerimaan terhadap konstruk kesatuan nasional negara 

Indonesia juga secara langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor penting 
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lainnya. Hal ini mencakup kenyataan-kenyataan bahwa (1) negara menjamin 

kebebasan bagi kaum Muslim untuk menerapkan ajaran-ajaran agama mereka; 

(2) mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam; (3) konstitusi 

negara tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan hingga tingkat tertentu 

justru mencerminkan, subtansi prinsip-prinsip Islam. 

Namun demikian, penulis tidak seluruhnya sepaham dengan teori 

akomodasi Bahtiar Effendy. Karena akomodasi negara terhadap Islam saat itu 

sesungguhnya lebih merupakan pembungkaman sikap oposisi umat Islam yang 

tergolong vokal. Dengan kalimat lain, kebijakan akomodasi itu belum sesuai 

dengan harapan dan tujuan Islam politik di Indonesia. Kebijakan akomodasi 

tidak lebih seperti memberi permen pada anak kecil yang terasa manis tapi 

cepat atau lambat melemahkan daya cengkeram gigi anak itu. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Menurut Bahtiar Effendy, bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan 

sistem pemerintahan tertentu bagi muslim. Berdasarkan pendapat tersebut 

maka Bahtiar Effendy termasuk kedalam aliran simbiotik, pada aliran 

simbiotik ini beberapa kalangan muslim berpendapat bahwa Islam tidak 

menemukan suatu pola yang baku tentang teori negara yang harus 

dijalankan ummah. Menurut aliran ini, bahkan istilah negara pun tidak dapat 

ditemukan dalam al-Quran. Bahtiar berpendapat bahwa Indonesia bukanlah 

negara teokrasi (negara agama) maupun negara sekuler, hanya 

memperlihatkan pentingnya kewajiban negara untuk mengakomodasi 

kepentingan-kepentingan kaum muslim.  

2. Menurut Bahtiar Effendy, hubungan agama dan negara di Indonesia secara 

umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang 

bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif. Bahtiar 

berpendapat bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam ataupun negara 

sekuler, melainkan sebuah negara religious, dalam arti bahwa negara 

memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajiban-

kewajiban agama mereka. 
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B. Saran 

Ada baiknya penelitian terhadap pemikiran Bahtiar Effendy lebih dibuka 

kemungkinannya. Karena pemikirannya dapat dijadikan studi banding untuk 

mengukur kemaslahatan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia dalam 

bernegara, karena Bahtiar Effendi mengakui adanya hubungan simbiotik antara 

agama dengan negara. 
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