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ABSTRAK 

KRITIK KEPEMIMPINAN TERHADAP PENGUASA PERSPEKTIF IBNU 
TAIMIYAH DAN AKTUALISASINYA DI INDONESIA 

OLEH: 

 

EKO PURWANTO 

 

 Skripsi ini berjudul “kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu 
Taimiyah dan akutalisasinya di Indonesia” Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk 
mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi prilaku manusia baik perorangan 
maupun kelompok, Konsepsi Ibnu Taimiyah tentang penguasa dzalim mencakup: dasar 
pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin dzalim, sikap dan kritik Ibnu Taimiyah untuk 
melawan pimpim dzalim, Al-Qur’an dan As-sunnah sebagai dasar masyarakat islam yang 
dijadikan Ibnu Taimiyah sebagai rujukan untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Dalam 
hal ini pula Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemimpin yang mengendalikan rakyat adalah 
kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin terealisasi kecuali 
dengan “kepemimpinan” dari hal tersebutlah Ibnu Taimiyah mengatakan “enam puluh tahun 
di bawah tirani lebih baik dari pada satu malam tanpa pemerintahan”. Dan juga bagaimana 
aktualisasi di Indonesia terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah. adapun metodologi penelitian 
yang dipakai yaitu jenis dan sifat penelitian yaitu jenis penelitian ini adalah kepustakaan 
(library research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini kepustakaan 
maka sumber datanya adalah karya-karya tokoh yang diteliti yang berkaitan dengan pokok 
masalah, dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian menjadi acuan 
pokok. 

 Dari hasil penelitian ini kritik kepemimpinan terhadap penguasa dalam pandangan 
Ibnu Taimiyah juga teraktualisasi pada Negara Indonesia, darurat pemimpin pernah di alami 
Indonesia pada massa soekarno di tangkap namun di gantikan oleh Sjafraddin Prawiranegara 
agar tidak ada kekosongan pemimpin dan tetap bisa menjalankan sistem pemerintahan, yang 
tidak kalah penting bentuk kedzaliman era presiden soeharto yang menindas para penentang 
kekuasaanya. Namun rakyat harus menasehati pemimpin dengan mengkritik dan 
mendemntrasikan hak-hak rakyat yang di dzalimi. Namun tidak boleh membunuh penguasa. 
Sebab, jika terjadi kekosongan pemimpin, akan terjadi kehancuran terhadap Negara.  

  



 

MOTTO 

 

                               

                            

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. ( 

Q.S. An-Nissa ayat 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah  “KRITIK 

KEPEMIMPINAN TERHADAP PENGUASA PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN 

AKTUALISASINYA DI INDONESIA”  

maksud judul skripsi  ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok 

yang terkandung dalam judul tersebut, hal ini selain dimaksud untuk lebih mempermudah 

pemahaman, juga mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang di kehendaki 

penulis. 

 Kritik Kepemimpinan adalah tanggapan dan kritikan yang di tujukan kepada seorang 

Pemimpin. Kritik itu sendiri dapat di artikan sebagai masalah penganalisaan dan 

pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas 

apresiasi atau membantu memperbaiki pemerintahan. 1  Sedangkan kepemimpinan adalah 

suatu seni (Art) kesanggupan (Ability) atau teknik untuk membentuk suatu kelompok atau 

orang-orang (bawahan organisasi formil atau para pengikut atau simpatisan segala apa yang 

di kehendaki, membuat mereka begitu antusias atau bersemangat untuk mengikutinya bahkan 

ada yang sanggup berkorban).2 

 Penguasa adalah orang yang menguasai, orang yang berkuasa untuk 

menyelenggarakan suatu pemerintahan. Penguasa bisa di katakan sebagai kepala Negara. 

Sedangkan  menurut Ibnu Abi Rabi penguasa adalah dasar kekuasaan dan otoriter Raja 
                                                             

1 Pater Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Pres, 
1991), h. 742. 

 2 Karyadi, Kepemimpinan (leadership), (Politeo, Bogor, 1983),  h. 3. 



 

adalah mandat dari Tuhan, yang telah memberikan kedudukan istimewa kepada mereka 

dengan keutamaan dan keunggulan, telah memperkokoh kekuasaan mereka di mereka di 

Negara mereka.3  

Aktualisasi dari kata Aktual yang artinya betul-betul ada (terjadi) jadi Aktualisasi 

adalah keadaan yang  terjadi.4 Maksud dari Aktualisasi dalam judul ini adalah aktualisasi 

pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Pemerintahan di Indonesia pada massa presiden soekarno 

sampai pada saat ini. 

Yang di maksud dengan penegasan judul kritik kepemimpinan terhadap penguasa 

perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia, yaitu terkait dengan konsep 

pemimpin Ibnu Taimiyah dan kritikan yang tujukan kepada penguasa dzalim pada massa 

Ibnu Taimiyah dan aktualisasi pada pemerintahan indonesia pada masa presiden soekarno 

hingga sampai pada saat ini. 

Dengan demikian yang di maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang  kritik 

kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia.  

 
B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif Ilmiah 

a) Penulis Ingin mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah dalam 

mengkritik kepemimpinan terhadap Penguasa. 

b) Penulis ingin mengetahui lebih jauh implikasi kritik kepemimpinan terhadap 

penguasa perspektif Ibnu Taimiyah dalam suatu Negara untuk membatasi 

ruang lingkup pembahasan tentang kepemimpinan. 

2. Alasan Subjektif Ilmiah 

                                                             
 3  Munawir Sjadzali,  Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990),  h. 48. 
 4 Op. Cit, Pater Salim dan Yeni Salim, h. 32.  



 

a) Karena penelitian ini adalah librairy researc sangat mudah menemukan 

literatur yang memadai di perpustakaan Ushuluddin, Perpustakaan Pusat, 

maupun Perpustakaan Daerah. 

b) Karena judul peneliti ambil ada relevansinya dengan jurusan Pemikiran Politik 

Islam. 

 
C. Latar Belakang Masalah 

 Al-Quran adalah kitab suci yang memuat prinsip-prinsip dan seruan-seruan 

moral,bukan sebuah dokumen hukum. Meskipun demikian ia juga mengandung beberapa 

pernyataan-pernyataan hukum yang penting seperti masalah minuman keras, zina, pencurian 

dan lain lain. Bagi umat Islam, syari’ah mencakup semua aspek hukum publik dan 

perorangan, bukanlah hukum yang mengandung prinsip khusus dan aturan rincianya 

langsung di wahyukan kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW.5 

 Manusia adalah mahluk yang paling di muliakan Allah. Allah SWT menciptakannya 

dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri, meniup ruh dari-Nya kepadanya, memerintah sujud 

semua malaikat kepadanya, menundukan semua apa yang ada di langit di bumi kepadanya, 

menjadikannya sebagai Khalifah-Nya di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta 

bakat agar ia dapat menguasai di bumi ini, dan supaya ia dapat meraih dengan semaksimal 

kemampuanya akan kesejahteraan kehidupan materil dan sepiritualnya, akan tetapi seringkali 

antara manusia dengan sesamanya mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga tidak 

jarang sering terjadi benturan antara beberapa kepentingan tersebut. Ketidak sepadanan 

kepentingan ini jika di biarkan akan menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat, di mana 

yang kuat menindas yang lemah, oleh karenanya dalam kehidupan dalam konsep Islam beda 

kepentingan itu di atur menjadi suatu rahmat. Islam adalah agama sekaligus idiologi. Adapun 

                                                             
 5  M. Harir Murzaki,  Reinterprestasi Hukum Pidana Islam,  dalam Cendikia Jurnal Kependudukan dan 
Kemasyarakatan, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005),  h. 93-94. 



 

pemerintahan dan Negara bagian yang tidak dapat di pisahkan dari eksistensinya. Perbedaan 

pendapat tentang Negara dan pemerintahan di kalangan pemikir Muslim, juga di sebabkan 

oleh perbedaan perspektif mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian 

memandang bahwa keduanya Negara dan pemerintah berbeda secara konseptual, pemerintah 

adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak (berhubungan 

dengan metode dan strategi politik).6 

 Negara di pahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari 

kebersamaan dan kebersamaan keberserikatan sekelompok untuk mewujudkan kebaikan dan 

kesejahteraan bersama. Eksitensi Negara, dalam hal ini meniscayakan adanya perpaduan 

antara kebebasan subyektif, yaitu kesadaran dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dan kebebasan obyektif, yaitu kehendak umum bersifat mendasar. 7 

Sebagaimana telah tercantum bahwa Islam menjamin politik yang adil, dan telah 

mendefinisikan politik yang adil berjalan berdasarkan keadilan Allah dan Rasulnya dan 

mewujudkan kemahslahatan manusia, maka sesungguhnya di antara politik itu juga ada 

namanya “politik yang dzalim”.8 

 Ulil-Amri adalah orang yang mempunyai wewenang dan kompetensi dalam suatu 

urusan. Mereka menyuruh manusia kepada yang ma’ruf dan mencegah mereka dari yang 

munkar. Termasuk ulil amri ialah, pemerintah, ulama atau ilmuan. Bila mereka baik, baiklah 

semua manusia, bila mereka rusak, rusaklah semua manusia. Tercakup dalam ulil amri ialah 

raja-raja, sesepuh, guru dan orang yang menguasai kitab-kitab dan hukum serta orang-orang 

yang mempunyai pengikut, semua mereka ini harus menyuruh apa yang di suruhkan oleh 

Allah dan mencegah dari apa yang di larang Nya. Setiap orang berada di bawah wewenang 

                                                             
 6 Inu Kencana Syafie,  Al-Quran dan Politik,  (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.Ke-1,1996),    h. 135. 
 7  M. Din Syamsuddin,  Etika Agama Dalam Masyarakat Madani,  (Ciptuat: Logos Wacana Ilmu, 
2002),  h. 57. 
 8 Farid Abdul Khalik, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1998),  h.  211. 



 

ulil amri harus taat kepadanya dalam hal-hal ketaatan kepada Allah, dan di larang taat dalam 

hal-hal kemaksiatan terhadap allah.9 

 Bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam 

agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali adanya “kepemimpinan” 

sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemahslahatan optimal kalau tidak 

ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka perkumpulan ini butuh 

seseorang pemimpin yang mengadilkan.10  

 Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang biasanya memaksakan 

kehendaknya sendiri, agar semua masyarakat patuh dan melaksanakan kehendak penguasa 

dan juga menyingkirkan orang yang di anggapnya lawan dan penghalang, dia dapat 

melakukan apa saja, tanpa memperhitungkan apakah tindakan itu halal atau haram. Jika perlu 

dia melakukan untuk membuang orang yang krtitis atau melakukan pembunuhan untuk 

menyingkirkan orang yang di curigai atau di anggap penghalang sekalipun adalah teman 

dekatnya, agar tidak ada orang lain yang di khawatirkan akan menjadi sainganya. Bagi dia 

kekuasan atau kelanggengan kekuasaan adalah di atas segalanya. Untuk mendapatkan atau 

untuk mempertahankan kekuasaan semua cara adalah halal demi tujuan kekuasaan menjadi 

seorang penguasa baginya. 

  Seorang penguasa di bawah kepemimpinan yang demikian maka masyarakat akan 

menjadi tidak berani kepada nya, tidak berkembang secara sehat, masyarakat selalu merasa 

takut kepada penguasa, dan akhirnya menjadi apatis, dan akan berjiwa budak. Dan inilah 

yang di kehendaki oleh penguasa yg bertindak otoriter, karena dengan masyarakat yang 

apatis, yang patuh menurut saja apa kata penguasa, masyarakat demikian mudah di 

                                                             
 9 Ibnu Taimiyah,  Menuju Umat Amar Ma’ruf Nahi Munkar,  (Jakarta: Pustaka Panjimas 1988) ,  h. 
155-116. 
 10  Ibnu Taimiyah , Al-Siyasah Al-Syar’iyah Fi Islahir Raa’i War Ra’iyyah,  Terj.Rofi’ Munawir, 
Siyasah Syari’ah Etika Politik Islam,  (Surabaya: Risalah Gusti,Cet.Ke-1, 1995),  h. 199. 



 

kendalikan, tidak akan berani memprotes dan akhirnya di harapkan kekuasaan yang tirani, 

penguasa yang betindak otoriter itu akan berjalan dengan lama. 

 Wajib taat ini hanya pada perbuatan yang ma’ruf saja dan jika perbuatan itu maksiat, 

bathil, dzalim tidak wajib umat menaatinya, sebaliknya wajib menegur, mengoreksi, 

mengoreksinya harus dengan cara sopan menurut harkat kepemimpinannya itu, karena setiap 

orang saja dapat keliru, salah, atau lupa. Di dalam hal ini pemimpin haruslah menerima 

secara wajar saja, tidak boleh marah atau keras hati.11 Pada dasarnya setiap manusia adalah 

pemimpin walaupun hanya terhadap diri kita sendiri dan mempunyai kewajiban untuk 

memerangi kedzaliman dan kemungkaran walaupun hal itu di anggap memberontak yang di 

lakukan oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini karena setiap kita adalah pemimpin. 

Yang mempunya kewajiban untuk menegakan keadilan dan perdamaian demi terwujudnya 

persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan seperti itu, dalam bahasa politik dapat dikatakan 

sebagai suatu tindakan pemberontakan terhadap pemimpin. Pemberontakan atau makar dalam 

hal ini adalah bertujuan untuk menegakan suatu kebenaran dan keadilan atau upaya 

menghilangnkan kedzaliman pemimpin.12 

 Ibnu Taimiyah adalah cermin pribadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang 

dalam pada sebagian masyarakat dan sekaligus juga juga caci maki pada sebagian yang lain. 

Para penyanjunganya menyanjung dan menghormatinya sebagai seorang wali.13 

 Seorang pemimpin harus memiliki visi kerakyatan dan benar-benar memikirkan 

kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, sebab menurut filosofi politik Islam: “Sayyid al-qaum 

khadimuhum” خادیموھوم القادیم سید   (pemimpin adalah pelayan masyarakat). Jika pemimpin 

                                                             
 11 Mochtar Effendy,  Kepemimpinan Menurut Islam,  (palembang: Al-Mukhtar 1997),    h. 188. 
 12 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi,  Al-Lu’lu’ Wal-Marjan,  (terjm, H. Salim Bahreisy), (Surabaya: Bina 
Ilmu, 1996),  h. 709. 
 13  Khalid Ibrahim Jindan,  Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah,  (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 1994),  h. 25. 



 

mengingkari visi rakyatnya dan menutup mata atas penderitaan rakyat. Allah akan 

membalasnya dengan balasan setimpal.14 

 Menurut Machiaveli (1467-1527) penguasa harus pandai menggunakan cara 

kekuasaanya, baik dengan cara manusia juga cara binatang bila memang di perlukan, bahkan 

menurut Machiaveli seorang pemimpin selayaknya bisa di takuti dan dicintai sekaligus. 

Tetapi, jika tidak mampu mendapatkan keduanya, lebih baik di takuti dari pada dicintai. 

Sebabnya cinta itu di ikat oleh kewajiban yang membuat seseorang mementingkan dirinya 

sendiri, dan ikatan itu akan putus, apa bila berhadapan dengan kepentinganya. Tetapi, 

ketakutan di dorong oleh kecemasan di jatuhi hukuman.15 

 Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan Negara di dasarkan pada 

akal dan hadits. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia 

untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli 

apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu di perkuat dengan 

landasan sunnah atau hadits nabi yang menekan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan.16  

 Seperti Hadits nabi di bawah ini: 

 “Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang dari mereka 

selayaknya menjadi pimpinan”(Hr Abu Daud) 17 

 Fatwa Ibnu Taimiyah yang berbunyi, Enam puluh tahun di bawah penguasa yang 

dzalim jauh lebih baik daripada semalam tanpa pemerintahan, demekian salah satu fatwa 

Ibnu Taimiyah yang terasa krontroversial tokoh salaf itu memang lebih di kenal sebagai alhi 

hadits yang puritan dan fundamentalis. Bagian dari hidupnya mesti melalui penjara karena 

sikap kerasnya menentang pemerintahan yang di pandang tidak segaris dengan ajaran Al-

                                                             
 14 Ayi Sofyan,  Etika Politik Islam,  (Bandung: Pustaka Setia, 2012),  h. 349. 

15  Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),  h. 108. 
 16 Khalid Ibrahim Jindan,  Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah,  (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 1994),  h. 49. 
 
17 Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim Abadi Abu ath-Thayyib, ‘Awn al-Ma’bûd Syarh Sunan Abi Dâwud, 7/,( 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, cet. ii. 1415.) , h. 191. 



 

Quran. Ini adalah salah satu kritik Ibnu Taimiyah terhadap penguasa pada masa itu yang 

mengritik pemerintahan dan membuat penguasa pada massa itu akhinya memenjarakan ibnu 

taimiyah.  

 Sebenarnya ia hendak meluruskan akidah umat Islam di massanya yang hendak 

tercemar oleh berbagai prilaku yang menyimpang. Lalu bagaimana aktualisainya pemikiran 

Ibnu taimiyah di indonesia, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah pada Negara kita yaitu 

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi yang siapa saja boleh berpendapat, yang menarik 

untuk di kaji pemikiran Ibnu taimiyah dalam Aktualisasinya pada NKRI, yaitu Mahasiswa 

maupun rakyat indonesia yang melawan pemerintahan melakukan kedzaliman dan juga   

yang mengkritisi pemerintahan pada massa orde baru yang di pimpin oleh presiden suharto, 

yang melakukan tindakan otoriter terhadap siapa yang berani menentang kekuasaaanya. 

  Dari data di atas cukup menjadi hipotesa awal, yang kemudian akan penulis teliti 

lebih lanjut tentang kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu Taimiyah, 

apakah data-data tersebut memiliki aktualisasi terhadap Negara Indonesia dan menjadi obyek 

utama penulis adalah tentang kritik kepemimpinan terhadap Penguasa perspektif Ibnu 

Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia.  

 Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang kemudian menjadi 

pembahasan dalam bentuk skripsi tentang kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspetif 

Ibnu Taimiyah , selanjutnya bagaimana sebuah kritik terhadap penguasa dzalim, dan 

kemudian yang lebih spesifik akan di analisis antara pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kritik 

kepemimpinan terhadap penguasa serta aktualisasinya di Indonesia yang sedang menjalankan 

pemerintahan demokrasi yang mayoritas penduduknya Islam. 

  



 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang 

mendasari penelusuran terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu: 

1. Bagaimana Kritik kepemimpinan terhadap  Penguasa dalam pandangan Ibnu 

Taimiyah.? 

2. Bagaimana Aktualisasi pemikiran Ibnu Taimiyah di Indonesia.? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji kebenaran dari 

suatu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui Kritik kepemimpinan terhadap Penguasa dalam Pandangan Ibnu 

Taimiyah. 

2. Ingin mengetahui bagaimana aktualisasi pemikiran Ibnu Taimiyah di Indonesia. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian in adalah:  

1. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk khazanah 

keilmuan politik Islam, terutama oleh mahasiswa Pemikiran Politik Islam, Fakultas 

Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. 

2. Hasil penelitian ini di hadirkan untuk ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan 

yaitu sebagai sumbangsih terhadap dunia ilmu pengetahuan politik Islam dan secara 

khusus adalah untuk mengembangkan pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa 

jurusan Pemikiran Politik Islam. 

 



 

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (library research). 

Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan 

difokuskan untuk menelaah dan membahas  bahan-bahan pustaka baik berupa buku-

buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang 

menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif  artinya penyusun berusaha 

menunjukan dan menjabarkan pendapat Ibnu Taimiyah Penelitian ini juga bersifat 

analitif yaitu: peneliti berusaha melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.18 

2. Sumber data dan Metode Pengumpulan Data  

a. Data primer adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara) untuk mencapai tujuan pengumpulan 

literature yang berkenaan dalam masalah yang di teliti di kelompokan bedasarkan 

rujukan utama, seperti: Kumpulan fatwa-fatwa Ibnu taimiyah, syarah Al-Aqidah 

Al-Washitiah, Kaidah Ahlulsunah Wal Jamaah, Bahaya mengekor Noon-Muslim 

Mukhtarat Iqtidha’ Ash-shirathul Mustaqim, Sharimul Maslu Ala Syatimir Rasul , 

At-Ta’liq ala as-siyasah asy-syar’iyah fi ishlah ar-ra’i-ra’iyah, Al-Amr bi al-

Ma’ruf wa al-Nahi Munkar,  

b. Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara ( atau di peroleh dan di catat oleh pihak lain).19 

seperti: buku Islam dan tata Negara Ajaran, sejarah dan pemikiran, sistem politik 

                                                             
18  M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002),  h. 49. 
19  Etta Mamang Sangadjli. Sopia, Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam penelitian 

(Yokyakarta : CV. Andi Offset, 2010), h.21. 



 

dan pemerintahan Islam, berapa pandangan tentang pemerintahan Islam, 

pemerintahan Islam, revolusi Negara Islam.20 

3. Pendekatan  

Secara metodologis, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosio-historis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang 

sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh 

merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Metode ini dimaksudkan sebagai 

pemahaman terhadap suatu kepercayaan,  agama atau kejadian dengan melihatnya 

sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat 

kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu 

muncul. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermenneutik, yang nantinya 

diharap dapat memberikan makna atau penafsiran dan interprestasi terhadap fakta-

fakta sosio-historis yang berkaitan dengan   peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai 

dengan konteksnya.21 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  

Selanjutnya setelah melakukan analisis data seperti diatas, maka langkah 

penulis menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunkan 

metode deduksi. Metode deduksi adalah suatu metode yang dipakai untuk mengambil 

kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat 

                                                             
20 Asgar Ali Engineer,  Revolusioner Negara Islam,  alih bahasa oleh imam Muttaqim, (Jakarta: 

Pustaka Pelajar,2000),  h.  43. 
21 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama; Suatu Kajian Hermaneneutik, (Jakarta: 

Paramadian, 1996),  h. 12-15. 



 

khusus. 22 Penelitian yang dilakukan penulis dengan menggeneralisasikan data-data 

pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kritik Kepemimpinan terhadap Penguasa, sehingga 

dapat diliat kelemahan ataupun kelebihannya. 

H. Tinjauan Pustaka  

 pemikiran Ibnu Taimiyah bukanlah hal yang baru. Kajian dan eksplorasi terhadap 

tokoh ulama ini telah berlangsung sejak lama. Apa lagi penelitian dengan mengambil 

sebagian pemikiran darinya. Beberapa tema yang mempunyai intensitas rasional dengan 

karakteristik pemikiranya sudah banyak dilakukan. Mengingat tokoh ini adalah ahli teologi. 

 Dalam dunia akademis di temukan beberapa karya ilmiah yang mengkaji pemikiran 

baik dalam bentuk makalah, laporan penelitian, skripsi maupun desertasi dalam bentuk buku 

misalnya Qomaruddin Khan menulis The Political Thought of Ibnu Taimiyah. 23 Buku ini 

secara umum membahas pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Konsep Negara. 

1) Khalid Ibrahim Jindan menulis buku berjudul Teori Pemerintahan Islam Telaah Kritis 

Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam. Dalam buku ini, membahas tentang: 

a) hakikat teologi dan hukum Islam yang menuturkan bahwa agama dan politik tidak 

dapat di pisahkan namun saling berkaitan. 

b) Konsep Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan menawarkan wahana realism dan 

kelenturan yang tidak terdapat pada teori Khilafah tradisional. 

2) Dalam sebuah Jurnal Studi KeIslaman yang berjudul Pemimpin Non-Muslim 

Perspektif Ibnu Taimiyah yang di teliti oleh Abu Thalib Khalik Dosen IAIN Raden 

Intan Lampung Fakultas Ushuluddin24. Dalam jurnal beliau membahas tentang: 

a) Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai pemimpin Non-Muslim 

                                                             
22 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair,  Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 

1990),  h.  21. 
 23  Buku ini telah di terjemahkan oleh Anas Malyudin ke dalam bahsa Indonesia dengan Judul 
Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah (Bandung: Pustaka, 1995) 
 24  Abu Thalib Khalik Analisis Jurnal Studi KeIslaman, Pemimpin Non-Muslim Perspektif Ibnu 
Taimiyah,2014, h. 61. 



 

b) Jurnal ini menggambarkan relevansi pemikiran ‘liberal’ Ibnu Taimiyah tentang 

penyelenggaraan negara, khususnya dalam issu kepemimpinan Non-Muslim. 

3) Skripsi yang berjudul “bentuk Negara menurut Ibnu Taimiyah” yang di tulis oleh 

Taefur Aziz jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, adapun sekrispi ini membahas tentang: 

a) Pemikiran Ibnu taimiyah tentang bentuk Negara Hukum yaitu Negara yang 

mendasarkan segala sesuatunya pada Hukum Illahi. 

b) Ibnu Taimiyah juga menerima bentuk Negara Monarki. 

4) buku yang berjudul At-Ta’liq ala as-siyasah asy-syar’iyah fi ishlah ar-ra’I war 

ra’iyah li Syaikul Islam Ibnu Taimiyah yang di tulis oleh Ibnu Taimiyah dan di 

terjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Ajmal Maufur, dan di susun oleh Syaikh 

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.  Dalam buku ini memuat tentang sebagai berikut: 

a) panduan syariat bagi seorang pemimpin yang terbaik. 

b) Kandungan makna politik syari’ah dalam pandangan Ibnu Taimiyah 

Berbeda dengan karya diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pemikiran 

Ibnu Taimiyah tentang Kritik Kepemimpinan terhadap Penguasa Persepektif Ibnu Taimiyah 

dan aktualisainya di Indonesia. 

  



 

BAB II 

KEPEMIMPINAN DAN PENGUASA 

A. Kepemimpinan 

1. Definisi Kepemimpinan  

Kepemimpinan menurut Dubin sebagaimana telah di kutip oleh Fielder dan Martin M. 

Chemers dalam bukunya “ Leadership and Affective Management by Scott, Foresman and 

Company, Glenview, Illionis, 1974”, adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat 

keputusan. Stogdill meberikan pengertian tentang kepemimpinan, adalah suatu proses 

mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan.25 Dalam 

arti yang luas kepemimpinan dapat di pergunakan setiap orang yang tidak hanya terbatas 

berlaku dalam suatu organisasi atau kantor tertentu. 

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni 

mempengaruhi prilaku manusia baik perorangan maupun kelompok di sini dapat di artikan, 

bahwa kepemimpinan tidak harus di batasi oleh aturan-aturan atau tata krama birokrasi. 

Kepemimpinan tidak harus diikat terjadi dalam organisasi tertentu. Melainkan kepemimpinan 

bisa terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukan kemampuan mempengaruhi prilaku 

orang-orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu. Jadi disini kepemimpinan 

mempunyai ciri tidak harus dalam organisasi tertentu.26 Kepemimpinan merupakan asas yang 

dapat meneguhkan prinsip-prinsip agama termasuk diantaranya sesuatu yang menunjang 

                                                             
25 K Permadi, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet,Ke2, 

2010), h.10. 
26 Ibid, h. 12-13. 



 

kemaslahatan hidup sehingga urusan umat tertata dengan dengan baik, kebijakan yang di 

gulirkannya lebih di prioritaskan dari pada kebijakan kebijakan kebegaraan lainya.27 

Menurut Muhammad Thoha Hasan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai 

wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah 

laku sebagaimana yang di kehendaki oleh pemimpin tersebut melalalui kepemimpinanya.28 

2. Pemimpin dalam Islam 

Kepemimpinan berarti suatu yang di ikuti, ia adalah seseorang yang mengepalai suatu 

jabatan kepala, baik itu Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, ketua RT, bahkan sampai pada 

kepemimpinan personal. Termasuk dalam istilah tersebut adalah Khalifah, Imam, Komandan 

pasukan, dan sebagainya. Di dalam Al-Qur’an, kepemimpinan di Tunjukan sebagai suatu 

karakter tertentu yang khas, yaitu bimbingan kearah kebaikan, sifat bagi para Nabi, dan sifat 

bagi orang-orang taqwa.29Sebagai suatu amanah, Allah Swt. Akan meminta pertanggung 

jawaban pemimpin perihal kepemimpinanya, apa pun bentuk dan sekalanya. Dalam sebuah 

hadits dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW. bersabda. 

“perhatikan! Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu di pertanggung jawabkan atas 
apa yang kamu pimpin. Maka , seorang penguasa yang memimpin manusia di 
pertanggungjawabkan atas rakyat yang di pimpinnya.” (HR Muslim). 

 

 Begitu penting dan beratnya perihal kepemimpinan ini, Khalifah Umar bin Khattab 

r.a. telah memberikan suatu contoh teladan bagaimana ia mengurus dan mensejahterakan 

rakyatnya, dalam suatu riwayat di terangkan, bagaimana Umar r.a. turun langsung untuk 

                                                             
27 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 

h.7. 
 28  Muhammad Tholha Hasan,  Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia,  (Jakarta: Penerbit Lantara 
Press, 2005), h. 247. 

29 Egi Sujana, Islam Fungsional, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 184-185. 



 

melihat keadaan rakyatnya, sampai ia tak canggung untuk memikul sekarung gandum dengan 

pundaknya sendiri sebagai bentuk khidmat dan cintanya kepada rakyatnya. 

 Di lain hal, bagi mereka (para Pemimpin) yang khianat atas kepemimpinanya, 

Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan,  

“barang siapa yang di takdirkan Allah untuk menjadi pemimpin rakyat dan dia mati, dan 
saat itu ia menipu rakyatnya, Allah pun mengharamkan atasnya surga.” (HR Muslim). 

 

Bahkan terhadap pemimpin yang khianat, yang bisa menipu rakyat dan menjadi 

ancaman bagi bangsanya melalui kepemimpinanya, Allah Swt. Telah mengingatkan, 

                              

Jika kami menghendaki akan membinasakan suatu negeri, kami akan perintahkan orang-
orang besar (pemimpin) supaya menaati Allah. Tetapi, mereka melakukan kedurhakaan di 
negri itu, maka patutlah mereka di siksa, lalu kami robohkan negri itu seroboh-robohnya. 
(QS. Al-Isra:16)30  

 

Oleh karena itu, seorang pemimpin yang amanah, sudah barang tentu ia akan membina 

diri dan masyarakatnya dalam mengamalkan nilai-nilai ilahiah. Dalam kepemimpinanya, ia 

akan hanya melaksanakan risalah Allah dengan segala resiko dan konsekuensinya. 

3. Kepemimpinan Menurut Al-Qur’an 

Sejarah manusia yang pertama di kenal, Nabi Adam a.s. sesungguhnya jumlah 

manusia pada waktu itu masih sedikit sekali yang terdiri dari anak-anak dan cucu-cucu Nabi 

Adam, namun sudah di butuhkan adanya pemimpin dan pengurus atau kepemimpinan dan 

kepengurusan yang dapat mengatur mereka. Nabi Adam a.s. telah mendapat tugas dari Allah 

pemegang amanah kepengurusan tersebut :  

                                                             
30 Al-Qur’an Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2012),h. 226.  



 

                               

                            

“Dan ketika rabbmu mengatakan kepada malaikat: aku menepatkan Khalifah di muka 
bumi, Malaikat berkata: mengapa engkau menepatkan di muka bumi orang yang akan 
membuat bencana di situ dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji 
engkau dan memuliakan-Mu. Allah berfirman: sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui.” (Q.S. 2 Al-Baqarah: 30).31  

 

Contoh kepemimpinan lainnya antara lain Nabi Ibrahim a.s. yang menunjukan adanya 

pemimpin.  

                                 

          

“Dan ketika Tuhan menguji Ibrahim dengan beberapa perkataan, lalu di penuhinya. 
Firman Allah: sesungguhnya aku menjadikan pemimpin (imam) bagi manusia. Dan 
turunanku (juga)? Firman Allah: Tidak termasuk dalam janji-Ku, orang-orang yang 
melanggar aturan”. (Q.S. 2 Al-Baqarah: 124).32  

 

Daud a.s. juga telah mendapat amanah kepemimpinan untuk mengurus umat di muka 
bumi:  

                         

                                 

  

“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka 
berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang 

                                                             
31  Ibid,h.6. 
32 Ibid, h. 15. 



 

yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan 
hari perhitungan” (Q.S 38 Shaad: 26).33 

 

Demikian juga beberapa Nabi dan Rasul yang di suratkan di dalam Al-Qur’an.  

                        

                                   

“Dan kami Telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) lshak dan Ya'qub, sebagai suatu 
anugerah (daripada Kami). dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh.  

Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk 
dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, 
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu 
menyembah”. (Q.S. Al-Anbiyaa : 72-73).34 

 

Mengenai perlunya ada pemimpin di tandaskan Rasulullah di dalam hadits yang di 
riwayatkan (H.R. Abu Daud dan H.R. Ahmad):  

 

“Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang di antara 
mereka menjadi pemimpin”. (H.R. Abu Daud). 

 

“Tidak boleh tiga orang yang berada di padang belantara, kecuali mereka mengangkat salah 
seorang di antaranya untuk menjadi pemimpin mereka”. (H.R. Ahmad). 

 Adapun firman Allah dalam surat Al-An’ȃm ayat 165:  

                                  

                      

“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan 
sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang 

                                                             
33 Ibid, h. 363. 
34 Al-Qur’an Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 262. 



 

apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 
Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al An’am : 165).35 

 

Ayat tersebut di atas terdapat kata “Khalifah” yang berarti jamak, diartikan sebagai 

penguasa-penguasa”, ayat ini menegaskan bahwa manusia adalah sebagai Khalifah yang 

berwenang mengatur kehidupan dunia”. Dalam surat lain, yaitu Al-Baqarah ayat 30, Allah 

berfirman: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: sesungguhnya aku hendak 

menjadikan Khalifah di muka bumi”. 

Perkataan Khalifah bentuk mufrat, sedang jamaknya “Khulafa atau Khalaaif”, berarti 

pengganti Nabi SAW. 

  Ayat tersebut Allah memberikan kekuasaan kepada manusia pertama adam sebagai 

Khalifah, untuk mengatur manusia dalam kehidupan. Dalam Al-Qur’an sebutan ini sebanyak 

sembilan kali, Khalifah dapat berarti pengganti, penguasa, atau generasi penerus, wakil dan 

pengganti suatu yang telah ada sebelumnya. 

 Tafsir Al-Manaar menyebutkan pengertian ayat tersebut di atas yaitu “manusia 

dijadikan Allah sebagai Khalifah atau Penguasa di bumi yang di bekali dengan akal pikiran 

dan ilmu pengetahuan yang tidak di miliki oleh mahkluk lain.36 Ini merupakan keistimewaan 

manusia di berikan kewenangan untuk mengatur alam semesta ini dengan petunjuk Al-

Qur’an. Pengertian Khalifah sebagai penguasa, banyak ragam dan jenis kekuasaan tersebut, 

baik secara operasional maupun konsepsional. Khalifah juga mengandung arti yang 

Universal, tergantung dimana menempatkan penguasa tersebut di dalam pembahasan. Ada 

kalanya dalam suatu Negara yang berdaulat, bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan 

sampai pada bentuk yang sekecil-kecilnya. “Allah menganggap Khalifah di muka bumi untuk 
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menjadi pemimpin terhadap sesamanya yang dilakukan secara bersambung dari generasi ke 

generasi.37 

 Firman Allah dalam surat Shȃd ayat 26:  

                            

                                    

 “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu Khalifah penguasa di muka bumi, 

maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah”.( Q.S. Shaad: 26) 

4. Syarat-syarat  Yang Harus DiMiliki Seorang Pemimpin 

Mengingat tanggung jawab besar yang berada di pundak pemimpin dalam tatanan 

Islam, berikut perananya mengarahkan pemerintahan dalam mengambil strategi, kebijakan da 

seleksi orang-orang yang layak menduduki jabatan penting, maka pemimpin harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu, selain harus berakal sehat, baligh, merdeka, berstatus kelahiran yang 

sah, dan berjenis kelamin laki-laki. Syarat-syarat itu harus di penuhi terutama karena salah 

satu tanggung utama pemimpin iyalah menggalang kekuatan Islam di depan tatanan kufur 

dan menjaga kemahslahatan pemerintahan. Dalam hal ini, ada tiga syarat yang mengemuka, 

yaitu: berpengetahuan, berlaku adil dan berkompeten. 

a) Berpengetahuan 

Manusia dalam menjalani kehidupan, pada umumnya mengikuti dan menyerahkan 

kendali urusannya kepada seorang yang di nilainya memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang tujuan dan mekanisme pencapaianya yang dapat mengantarkan mampu mengetahui 
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yang berhak di angkat sebagai Imam. Sesuia dengan syarat-syarat yang legal,38 Tentang ini 

Al-Qur’an menyatakan:  

                            

                  

   

“Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" 
Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang 
menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat 
memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? 
bagaimanakah kamu mengambil keputusan?”. (Q.S. Yunus: 35).39 

 

Secara tegas ayat ini menyatakan bahwa manusia dalam mengikuti dan mematuhi 

seorang harus mengutamakan orang yang berpengetahuan atas orang yang tidak 

berpengetahuan. Di bagian terakhir ayat ini Al-Qur’an meminta manusia dalam hal ini 

kembali kepada hati nuraninya: bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Ilmu dan 

pengetahuan yang harus di miliki sosok pemimpin meliputi Hal-hal yang antara lain 

berkenaan dengan kecakapan melakukan istinbat hukum Allah, kemampuan mengelola 

masyarakat dan memiliki wawasan politik, kebudayaan dan sosial.40 

Mengelola masyarakat, apalagi pada level kepemimpinan, adalah tugas yang 

memerlukan kepiawaian dan pengetahuan tersendiri. Menyerahkan urusan pablik kepada 

orang yang tidak memiliki talenta tersebut tentu dapat menimbulkan kemunduran dan 

keterjauhan mereka dari tujuan dan di terima oleh masyarakat. Memilih dan menentukan 

metode secara ilmiah dalam pengelolaan Negara dan umat merupakan suatu yang urgen di 
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ranah kepemimpinan; karena, tidak semua metode akan efektif bagi upaya pencapaian tujuan 

dan cita-cita tersebut. Di jalan Islam, pemimpin masyarakat Islam memerlukan metode yang 

sesuai dengan prinsip dan tujuan Islam. 

b) Berlaku Adil 

Syarat berikutnya bagi kelayakan seseorang untuk dapat menjadi pemimpin iyalah 

komitmen kepada nilai keadilan41. Memegang kendali urusan publik pada level manapun, 

khususnya pada level tertinggi yakni kepemimpinan atas umat Islam adalah sebuah amanat 

yang tak kepalang tanggung jawab besarnya. Karena itu, ketaqwaan, komitmen pada amanat 

norma keadilan adalah syarat yang mutlak harus ada pada sosok pemimpin, sebagaimana di 

tegaskan dalam banyak ayat al-Qur’an dan riwayat suci berkenaan dengan wali Amr .42  

 Alam semesta di ciptakan dan segenap mahluk bergerak tak lain demi kedekatan 

dengan Dzat yang mahasempurna. Namun demikian, medan kehidupan di dunia ini adalah 

medan ikhtiar dimana manusia yang ada di dalamnya di hadapkan pada persimpangan jalan; 

satu menyesatkan dan merupakan jalan setan, dan yang lain adalah jalan menuju keselamatan, 

keberuntungan dan kebahagiaan yang adalah jalan Allah, para Nabi dan Wali-Nya. Dengan 

kata lain, pada level ikhtiar, tatanan alam semesta terdapat gradasi arus cahaya dan arus gelap 

dengan undang-undang dan mekanismenya masing-masing. Yakni, sebagaimana untuk 

pemujaan hawa nafsu dan perjalanan menuju kegelapan telah tersedia pula segala faktor 

penunjang dan kausalitasnya untuk perjalanan menuju cahaya dan kesempurnaan. Kemudian, 

dalam pergerakan menuju cahaya dan kesempurnaan ataupun dalam pergerakan menuju 

kegelapan, terdapat tingkatan-tingkatan yang di lalui oleh manusia berdasarkan ikhtiarnya 

sehingga kedudukanya di antara tingkatan-tingkatan itu bergantung pada tingkat intensitas 
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dalam memilih cahaya atau justru memilih kegelapan. Dalam konteks ini, pada tatanan 

ikhtiar, pihak yang paling intensif dalam meniti jalan menuju cahaya bertanggung jawab 

memimpin pihak-pihak lain yang ada di jalan yang cermelang ini, dan pihak yang paling 

intesif dalam meniti jalan menuju kegelapan pun juga bertanggung jawab memimpin pihak-

pihak lain yang ada di jalan suram ini. 

 Dengan demikian, dalam tatanan ilahi pihak yang menjadi poros tak lain adalah orang 

yang paling gigih, tekun, intensif dalam mengabdi kepada Allah Swt serta menduduki jenjang 

keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Allah Swt berfirman: 

                                 

    

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim[740] yang menyebabkan 
kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun 
selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan”. (Q.S. Huud: 113)43 

 

c) Keberanian 

Pada satu aspek, pemimpin pemerintahan Islam adalah pemimpin sebauh komunitas 

yang tidak akan lepas dari serangan kaum musrikin, kafir dan munafik. Karena itu, dia harus 

memiliki keberanan mengambil keputusan tepat waktu dan bertangung jawab atas resiko 

yang besar44. selain itu, tana ada rasa takut terhadap musuh dan segala kemungkinan buruk, 

dia juga harus gencar menanamkan kepada masyarakat percaya diri, tekad perjuangan dan 

sepirit pantang menyerah. Baik atau buruk nasib suatu umat di tentukan hanya oleh sebuah 

keputusan. Keberanian pemimpin tak pelak berpengaruh langsung pada umat. Ketika umat 

melihat pemimpinya gagah berani pantang takut dalam menghadapi musuh maka umat juga 
                                                             

43  Al-Qur’an Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 177. 
44 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 

11. 



 

akan ikut menemukan keberanian dan kesolidan yang membuat segala bentuk aksi 

permusuhan dari pihak asing akan pasi akan rontok. Dari sisi lain, karena meneladani 

pemimpinya, umat juga akan bersikukuh pada kehendak dan aspirasinya. Semangat berani 

mati syahid, jiwa jujur dan ketegasan sikap bangsa muslim.45 

 
d) Pengelolaan masyarakat 

Satu lagi karakteristik yang harus di miliki oleh sosok pemimpin ialah kemampuan 

mengelola masyarakat Islam. Manajemen ini sendiri selain memerlukan pengetahuan yang 

mewadai tentang kebijakan umum, perencanaan, kebutuhan, relasi dan dinamika sosial, juga 

membutuhkan suatu kelebihan yang tumbuh dari bakat yang tertanam dalam diri dan 

pembinaan yang relavan dengan seni pengelolaan masyarakat secara makro.46 Dewasa ini, 

salah satu yang di bahas dalam ilmu manajemen ialah berkenaan dengan apakah menejemen 

merupakan suatu yang bersifat naluriah ataukah suatu yang hanya mungkin di dapat dari 

pendidikan? Faktor bakat dan angrah tuhan yang tertanam dalam diri seseorang memang 

tidak dapat di abaikan, namun tumbuh kembangnya tentu memerlukan faktor pendidikan dan 

pengalaman. Pada akhirnya, dengan kecerdasan, kecakapan serta visi yang jauh kedepan dan 

multi imensional, kepadaian mengatur waktu dan memanfaatkan kesempatan, insting sosial 

dan politik, asumsi yang mendekati kebenaran, efisiensi waktu dan akurasi dalam mengambil 

keputusan yang termanifestasi dalam kemampuan manajerial sosok pemimpin masyarakat 

akan terarah pada kesempurnaan: dan, dalam proses ini mereka akan dapat meraih cita-cita 

luhurnya setelah melintasi banyak kesulitan. 
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Menurut Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi di perlukan dua hal Ahl-Ihtiar atau 

mereka yang berwenang untuk memilih Imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga 

syarat; 

a) Memiliki sikap adil 

b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa 

yang memenuhi syarat untuk di angkat sebagai imam 

c) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinan mereka 

memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam.47 

Syarat untuk mengelola jabatan itu, yang kedua, pemimpin atau mereka yang berhak 

mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat yaitu; 

a) Sikap adil dengan segala persyaratannya 

b) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad 

c) Sehat pendengaran, penglihatan dan lisanya 

d) Utuh anggota-anggota tubuhnya 

e) Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola 

kepentingan umum 

f) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh 

g) Keturunan Quraisy.48 
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5. Manfaat Kepemimpinan 

Adapun manfaat dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut: 

a) Menutupi kekurang lengkapan dan tidak sempurna pola organisasi. Dunia 

terlalu beraneka ragam, tidak mungkin organisasi merumuskan segala sesuatu 

secara lengkap sempurna. Karena itu pemimpin berfungsi untuk mengisi 

kekurangan-kekurangan tersebut. 

b) Mengatur perubahan yang terus-menerus mengenai kondisi lingkungan. 

Manusia ingin menyesuaikan terhadap setiap perubahan yang terjadil,, dan 

dorongan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menguasai segala sumber 

agar dapat mengatasi keadaan baru. Maka di perlukan seorang pemimpin.  

c) Menyempurnakan dinamika intern organsasi. Karena organisasi selalu tumbuh 

berubah dan berkembang, maka perlu ada penyempurnaan susunan, 

kebijaksanaan, kordinasi dan sebagainya.49 

B. Penguasa Dzalim 

1. Macam-macam dan Kriteria Penguasa Dzalim 

Kedudukan Pemimpin sebagai penerus tugas Rasul untuk menegakan hukum Islam 

merupakan hal yang sangat penting, terlebih pemimpin yang mengurus masalah 

pemerintahan. Karena kepala Negara adalah seorang yang di tunjuk untuk memikul tugas dan 

tanggung jawab atas masyarakat yang di pimpinnya, juga mengatur tatanan kehidupan 

masyarakat, baik di bidang struktur pemerintahan, politik, sosial, kesejahteraan, keamanan, 

pendidikan dan lain sebagainya. Seorang kepala Negara juga harus bisa memberikan contoh 

terbaik     (teladan), karena ia sebagai tumpuan pandangan dan sumber harapan bagi anggota 
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masyarakatnya agar Negaranya agar menjadi lebih baik. Maka terhadap orang yang 

menduduki jabatan penting itu di tetapkan syarat-syarat berat, baik syarat yang bedasarkan 

dalil yang berlandaskan nash-nash yang pasti (dalil naqli, Al-Qur’an dan Hadits), maupun 

bedasarkan dengan dalil-dalil aqli. Sehingga para juris suni mencita-citakan terwujudnya 

pelaksanaan syariat Islam, keadilan, dan kesejahteraan rakyat melalui kekuasaan politik 

dalam pemerintahan, hal ini tercermin dalam syarat-syarat yang mereka kemukakan. 

Pentingnya posisi dan kedudukan pemimpin, mendorong para ulama menetapkan 

beberapa kriteria (syarat-syarat) seorang pemimpin tanpa memandang siapa dan dari 

golongan mana ia berasal, asalkan ia mampu menjalankan kepemimpinanya, maka ia bisa 

maju tampil untuk menjadi pemimpin, dengan catatan ia memiliki profesiolalisme, sifat  adil, 

jujur, mempunyai kesepakatan sosial yang tinggi terhadap yang di pimpinnya, mempunyai 

kewibawaan serta kemampuan untuk memimpin.50 Adapun istilah pemimpin adalah orang 

yang mempunyai wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain 

tersebut bertingkah laku sebagai mana yang di kehendaki oleh pemimpin tersebut melalui 

kepemimpinanya.51 Sedangkan kedzaliman adalah tidak meletakan sesuatu pada tempatnya. 

Dzalim adalah setiap orang yang tidak adil kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Dalam 

kriteria (syarat-syarat) pemimpin, ada enam macam kriteria penguasa dzalim yaitu: 

a) Kedzaliman yang memenuhi semua kriteria yaitu suatu perbuatan yang 

merugikan orang lain atau menepatkan pada suatu bukan pada tempatnya. 

Perbuatan dzalim itu sangat di benci Allah Swt. Karena akibat merugikan 

manusia dan Allah telah memuliakan manusia antara satu dengan yang lainya. 

Sehingga sesorang tidak boleh berbuat aniaya terhadap orang lain. 
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b) Bodoh yaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang membuatnya tidak dapat 

melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dalam 

kebijakan hukum. 

c) Fasiq yaitu suatu perbuatan yang melangar perintah dan larangan Allah Swt. 

d) Cacat pancaindra, dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya 

sehingga ia tidak dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap 

oleh indranya.52 

e) Ia mempunyai rasa takut dan bimbang dalam mengambil keputusan, sehingga 

dapat menimbulkan kebijakan pemerintah yang kacau dan niscaya akan timbul 

kelemahan-kelemahan pada segi-segi tertentu. 

f) Memiliki sikap lemah yang membuat pertahanan rakyat atau setabilitas 

Negara berantakan. Dalam lingkup kepemimpinan perang, tentu saja penguasa 

lebih di prioristaskan seorang pemimpin yang mempunyai sikap pemberani 

dan kuat dalam fisik, dan sekalipun kualitas dalam agama tidak terlalu tinggi, 

daripada orang yang berfisik lemah sekalipun dia saleh. Karena kelemahan 

akan berdampak luas bagi umat muslimin.53 

2. Urgensi Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim 

Pemimpin Negara adalah orang yang paling berat memikul amanah karena besarnya 

jumlah orang yang di bawah pimpinanya. Maka akan di pertanyakan di akhirat kelak, 

pemimpin Negara juga lebih mudah membuat kedzaliman di sebabkan kuasa ada padanya, 

seperti ciri-ciri orang munafik; apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji mengingkari 

dan apabila di percaya berkhianat. Maka hendaklah para pemimpin bertaqwa kepada Allah 

dan bertaubat atas perbuatan dzalim yang pernah di lakukan. 
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Pertama, pemimpin yang tidak memenuhi syarat keahlian, syarat mampu, kafah, 

merdeka, bukan budak asing, sehat panca indra dan anggota badanya. Pemimpin yang tidak 

memiliki syarat keahlian pasti tidak amanah, karena ia memimpin hanya untuk memenuhi 

hawa nafsu duniawi, bukan dengan niat tulus untuk beribadah kepada Allah, jika pemimpinya 

bodoh dan tidak mampu memimpin, pasti tidak amanah, karena ia tidak tahu apa yang harus 

di lakukannya. Ia akan di peralat oleh orang lain. Itu sebabnya Rasulullah bersabda: 

“Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kebenaran dengan kalimat yang benar 

kepada penguasa yang dzalim”, (H.R. Ibnu Majah). 

 Kedua, mementingkan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Pemimpin yang 

amanah berarti melaksanakan segala kepemimpinannya untuk memenuhi semua amanah 

rakyat dan bangsanya. Menegakan keadilan bagi seluruh rakyatnya, bukan untuk kepentingan 

diri sendiri dan kelompoknya, sebagaimana Fir’aun, Haman dan Karun. 

 Ketiga, dzalim, pemimpin yang tidak amanah pasti berkhianat dan dzalim kepada 

pemberi amanah, yaitu Allah, Rasulullah, dan rakyatnya. Karena kepemimpinanya di peroleh 

dengan cara dzalim dan hanya untuk menguasai segala kekayaan Negara secara dzalim, maka 

yang di pikirkanya juga hanya kemewahan kekuasaan yang di raihnya secara dzalim itu, 

sehingga ia tak peduli kepada apa dan bagaimana penderitaan rakyatnya akibat 

kedzalimannya. 

 Rasulullah bersabda, “sesungguhnya akan datang di tengah-tengah kalian para 

pemimpin sesudahku, mereka menasehati di forum-forum dengan penuh hikmah, tetapi 

begitu turun dari mimbar mereka berlaku culas, hati mereka lebih busuk dari pada bangkai. 

Barang siapa yang membenarkan kebohongan dan mereka membantu kesewenang-wenangan 

mereka, maka aku bukan lagi golongan mereka dan mereka bukan golonganku dan tidak akan 

masuk dalam telagaku. Barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak 



 

membantu kesewang-wenangan mereka, maka ia adalah termasuk golonganku dan aku 

termasuk golongan mereka, dan mereka akan datang ke telagaku”. (H.R. at-Tabrani). 

 Keempat, menyesatkan umat. Pemimpin yang tidak amanah akan melakukan apa saja 

untuk menyesatkan umat. Mereka membeli media masa untuk menayangkan kebohongan, 

dusta, narsis, kemewahan, dan berbagai peristia bobrok dan menyesatkan, merusak kebenaran 

dan keadilan.  Pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang berbahaya, bahkan lebih 

berbahaya dari dajjal laknatullah. Rasulullah bersabda, “selain Dajjal ada yang lebih aku 

takuti atas umatku, yaitu para pemimpin yang sesat”. (H.R. Ahmad). 

 Kelima, kehancuran dan kerusakan seluruh tatanan sosial kemasyarakatan. Pemimpin 

yang tidak amanah akan mengakibatkan kiamat. Kiamat berarti merajalelanya segala bentuk 

kemaksiatan dan kedzaliman, seperti korupsi, manipulasi, mafia anggaran, mafia pengadilan, 

kemiskinan dan kemusrikan, perdukunan, pornografi, minuman keras dan narkoba, 

perampokan, pembunuhan, dan berbagai tindakan kekerasan yang merusak akidah ahklak 

moral agama. Itu sebabnya, Allah sangat membenci dan sangat keras siksanya kepada 

pemimpin yang dzalim dan khianat. 

3. Mengenal beragam model kritikan terhadap penguasa 

Adapun pendapat ulama yang mendasari untuk memerangi pemimpin dzalim adalah: 

Imam Abu Hanifah berkata : 

إذا وجدنا القائد الذي ھو عصیان لقیادة هللا، ثم قد نتمرد علیھ، حتى اإلمام أبو 

 حنیفة قال إن قیادة الطاغیة باطلة
Artinya :“apabila kita temukan seorang pemimpin yang tidak taat dengan 

perintah Allah, maka kita boleh melakukan pemberontakan terhadapnya, bahkan 

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kepemimpinan orang dzalim itu adalah batal” 



 

 Ash-syahid Imam Hassan Al-Banna berkata : 

إذا كان (الزعیم) مھمال، فإنھ ینبغي أن یكون على نصیحتھ، ومن وجھة نظره، 

 كائنات العصیان في التمرد إلى اللوإطاحة وإزالتھا، ال طاعة لل
Artinya :“apabila ia (pemimpin) lalai, maka hendaklah di nasehatinya dan di 

tunjukinya, seterusnya digulingkan dan di singkirkan, tidak ada ketaatan bagi mahluk 

dalam pendurhakaan kepada Allah”. 

 

 An-Nawawi berkata : 

لقدلي إیادل؛ أكد العلماء أن القیادة ال ینبغي أن تعطى للكافرین، وإذا كان یقول ا

القائد كافر، أو استبدل الشریعة أو فعل شیئا، ثم سقوط سلطتھ، وكذلك االلتزام 

طاعتھ. والمسلمون ملزمون بتفكیك سلطتھ، ثم یستبدلونھ بإمام عادل إذا كان ذلك 

 ممكنا
  Artinya : “berkata Al-Qodli Iyadl; para Ulama berijma bahwasanya 

kepemimpinan itu tidak boleh di berikan kepada orang kafir, dan jika seorang pemimpin itu 

kafir, atau mengganti syari’at atau dia berbuat bit’ah, maka gugurlah kekuasaanya dan 

gugur pula kewajiban taat kepadanya. Dan kaum muslimin wajib untuk mencopot 

kekuasaanya, lalu menggantinya dengan Imam yang adil jika hal itu memungkinkan”.54 

 Pendapat para ulama tersebut sebagaimana seorang muslim di haruskan mempunyai 

kebranian dalam melakukan kritikan ataupun cara-cara lain yang di tujukan kepada pemimpin 

dzalim dan kita di haruskan memerangi suatu kedzaliman karena menegakan keberanan (haq) 

atau melakukan kritikan dengan cara lain dengan tujuan untuk menegakan kebenaran dan 

keadilan di depan pemimpin yang bebuat dzalim adalah merupakan suatu tindakan jihad yang 
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sangat di sukai oleh Allah Swt. Mengatakan kebenaran atau melakukan perlawanan di depan 

pemimpin yang dzalim memang suatu resiko yang sangat besar, karena hal ini dapat 

mendatangkan bahaya bagi kita semua yang ingin melakukannya. 

 Pemimpin walaupun hanya pada diri sendiri yang mempunyai kewajiban untuk 

memerangi kedzaliman dan juga kemungkaran walaupun itu di anggap memberontak yang di 

lakukan oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini karena setiap manusia adalah 

pemimpin, yang mempunyai kewajiban untuk menegakan keadilan dan perdamaian demi 

terwujudnya persatuan dan keastuan bangsa. 

 Adapun pendapat ulama yang mendasari untuk tidak memerangi pemimpin dzalim 

adalah :  

 Al-Aini berkata : 

 (حاكم) من السلطة في التسبب بھا (فاسیق و دزالیم) 
Artinya : “tidak harus menggulingkanya (penguasa) dari kekuasaan di 

sebabkan itu (fasiq dan dzalim)” 

 Al-Kirmani berkata : 

فقد أكد الفقھاء أن زعیم المطغالب (الذي یسیطر على السلطة وفي الھند لیس على 

اس)، علیھ أن یطیعھ، حیث یقیم صالة الجماعة والجھاد، إال أن الكفر محاصیل الن

 الذي في ذلك الوقت لیس ملزما بالطاعة، ضده للقادر
“para fuqaha telah berijma, bahwa pemimpin mutaghallib (yang merampas 

kuasa dan di lantik bukan dari perlantikan rakyat), wajib menaatinya selama di mana 

dia mendirikan shalat berjamaah dan jihad, kecuali berlaku kekufuran yang sohih, 

pada ketika itu, tidak wajib menaatinya, bahkan wajib bermujahadah terhadapnya 

bagi yang mampu” 



 

 Ash-Syaukani berkata : 

 لھا الصلواتلیس بالضرورة ضد القادة السیوف، التي یؤدون خال

Artinya :“tidak harus melawan pemimpin dengan pedang, selama di mana 

mereka mendirikan shalat” 

 Pendapat para ulama di tersebut berdasarkan pada larangan ke kaum muslimin untuk 

saling berperang satu sama lain. Para ulama mengatakan bahwa pemimpin tidak di copot atau 

di gulingkan karena fasiq, dzalim dan tidak menunaikan hak-hak, dan ia tidak di turunkan 

dari jabatannya dan tidak boleh keluar memberontak atasnya dengan hal-hal itu, akan tetapi 

wajib menasehati dan menakut-nakuti berdasarkan hadits yang ada di dalam masalah itu. 

 Karena itu Nabi Muhammad SAW menyuruh bersabar atas perbuatan dzalim para 

pemimpin (penguasa), dan melarang memerangi dan melarang memerangi mereka selama 

mereka menegakan sholat, dan berliau bersabda : 

 “penuhilah hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah hak-hakmu” ( H.R. At-

Turmudzi).55 

 Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa penentangan boleh di buat jika seorang 

pemimpin itu sendiri melakukan kedzaliman dan kekufuran dengan dalil yang nyata, tetapi 

jelas dari pandangan mereka bahwa tantangan memerangi mereka maka akan menimbulkan 

sebuah pemberontakan terhadap penguasa dan tentunya akibatnya sangat berdampak pada 

pertumpahan darah, kerusakan dan mudarat yang lebih besar.  

 Tidak bias di pungkiri beberapa pendapat para ulama yang mengharuskan 

penentangan bersenjata bahkan menjadi wajib dalam ke adaan tertentu. Dan juga pandangan 
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ulama yang di nyatakan tersebut lebih kuat dan dekat pada kebenaran, seperti penyataan 

beberapa tokoh Islam di ini : 

 Imam Syafi’i berkata : 

كاھن قد یتوقف إذا كان في الشریر أو االستبداد، وكذلك لجمیع القضاة أن ال

 والحكام (أمراء الحرب)
 Artinya :“bahwa seorang imam dapat berhenti jika di melakukan kefasikan 

atau melakukan kedzaliman, begitu juga bagi seluruh qadhi dan para gubernur 

(panglima perang)”. 

Al-Mawardi berkata : 

طالما أنھ ال یتغیر، لدیھ حقوق اثنین على شعبھ. أما بالنسبة للظروف، فھناك 

أمران یزیالن من وضع القیادة. واحد منھم إذا كانت حالة التعذیب لھ ملوثة 

والثانیة معیبة في أحد أطرافھ. أما ما یسمى ملوثة وضع العدالة ھو الشریر، الذي 

شھوة والذین یتبعون سیوبھات شيء، في األولى ھناك تتعلق لدیھ نوعین یلي ال

بأعمال أعضاء الجسم، الذي یفعل المحظورة أو بیرسیكاراس تفعل مونغكاران، 

لمجرد اتباع مجرد شھوة. ھذا ھو شكل أونغودلینس الذي یمنع عقد اإلیمان بعد 

یة ثم صدقھا. إذا حدث شيء من ھذا القبیل للشخص الذي یتحمل مسؤولیة الشرع

 انھ ھو أو ھي خارج الوضع
Artinya :“selama dia tidak berubah, dia mempunyai dua hak atas rakyatnya. 

Adapun jika keadaan beruba, ada dua hal yang akan mengeluarkanya dari status 

kepemimpinanya. Salah satunya apabila setatus keadilanya tercemar dan yang kedua 

ada cacat dalam salah satu anggota tubuhnya. Adapun yang disebut tercemarnya 

status keadilan adalah kefasikan, yang mempunyai dua jenis yaitu yang mengikuti 

syahwat dan yang mengikuti hal yang syubhat, pada bagian yang pertama ada yang 



 

berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh, yaitu mengerjakan hal yang di larang 

ataupun bersikaras melakukan kemungkaran, hanya Karena mengikuti hawa nafsu 

belaka. Itulah bentuk kefasikan yang menghalangi di lakukanya kontrak keimamahan 

berikut dengan kesinabunganya. Jika hal yang seperti itu terjadi terhadap seseorang 

yang memegang tanggung jawab keimamahan berarti dia telah keluar dari 

statusnya”. 

 Ar-Razi berkata : 

فاألشخاص الذین یعارضون الطغیان ال یستطیعون االحتفاظ بالوالیة التي أمر بھا 

أحكام هللا. ھؤالء الناس ال یستحقون أن یكونوا قادة  هللا، وال یمكن اتباعھا في إدارة

 دینیین. حتى اآلیات المذكورة أعاله تشیر إلى إلغاء قیادة شخص شریر
Artinya : “orang-orang yang berlaku dzalim tidak dapat menjaga amanat 

yang telah di perintahkan tuhan, dan tidak dapat di ikuti dalam menjalankan 

ketentuan tuhan. Orang-orang tersebut tidak pantas menjadi pemimpin agama. 

Sehingga ayat-ayat diatas mengindikasikan batalnya kepemimpinan seorang fasik”. 

 Al-Ghazali berkata : 

یجب إعادة النظر في سلطان طاغیة شرعیة سلطتھ. سواء كان ذلك قد توقف أو 

 قف في حد ذاتھ، الشخص الذي لدیھ ھذا الموقف لیس حقا سلطانأن یتو
Artinya: “seorang sultan yang dzalim harus di lihat lagi keabsahan 

kekuasaanya.  Baik itu di berhentikan atau harus berhenti sendiri, orang yang 

mempunyai sikap seperti ini sejatinya bukanlah seorang sultan”.56 

 Sebagai mahluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan 

hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya senantiasa berinteraksi dengan manusia 
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lain.perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam 

proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, 

pertikaian penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada 

giliranya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi 

kehidupan manusia itu sendiri.  

 Setatus wajib Mengangkat kepala Negara atau Khalifah bedasarkan syariat yang akan 

mengelola Negara, memimpinya, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya 57 menurut 

Ibn Abi Rabi, sangat urgen di lakukan. Tidak mungkin suatu Negara berdiri tanpa penguasa 

yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya baik yang timbul di antara 

mereka sendiri ataupun yang datang dari luar.58 Dalam al-Qur’an dan sunnah paling sedikit di 

temukan beberapa syarat kepala Negara Islam. Pertama , harus beragama Islam, syarat ini 

sangat penting dipenuhi kepala Negara Islam karena tugas utama adalah menerapkan syariat 

Islam dan bila tugas ini di serahkan pada non muslim yang tidak berkeyakinan atau tidak 

percaya kepada syariat Islam maka Negara itu tidak layak di sebut Negara Islam. Kedua, 

harus seorang laki-laki. Syarat ini dapat di temukan dalam ayat 34 surat al-Anisa yang 

berbunyi sebagai berikut: 

                               

                             

                                 

      

 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena 
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mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak 
ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha besar”. (Q.S. An-Nisaa’: 34)59 

 

 Ada empat alasan mengapa wanita tidak bisa menjadi kepala Negara, pertama, wanita 

di anggap tidak mampu memainkan peran politik seperti mengatur Negara atau menjadi 

kepala Negara. Kedua, wanita di anggap tidak sanggup bersaing dengan laki-laki. Ketiga, 

wanita memiliki kekurangan akal dan agama. Keempat, wanita di ciptakan lebih rendah dari 

laki-laki. Jadi kekuasaan dan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan terselenggaranya 

kewajiban-kewajiban keagamaan. Dengan demikian, penegakan Negara bukanlah merupakan 

tujuan tetapi tak lebih sebagai sekedar instrumen untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam. 

Lebih lanjut, Inbu Taimiyah menjelaskan bahwa jika kekuasaan dan kekayaan di jadikan 

sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, sudah barang tentu antara kehidupan duniawi akan 

tercipta keseresaian. Sebaliknya, jika kekuasan memisahkan diri dari agama, atau agama 

mengabaikan kekuasaan, maka yang akan terjadi kerusakan dan malapetaka bagi umat 

manusia. Karena itulah sangat wajar jika kita berkesimpulan bahwa hubungan agama dan 

Negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah, sesungguhnya bersifat fungsional dan bukan 

organik. 

 Implikasinya, Negara bukan hanya berada di bawah supremasi agama (syariah), tetapi 

Negara berikut penyelenggaraanya juga bukanlah institusi yang sakral, sehingga karena tak 

mempunyai keistimewaan religius apapun. Itu sebabnya, dalam pandangan Ibnu Taimiyah 

ketaatan kepada pemerintah penyelenggara Negara hanya dapat di berikan sepanjang perintah 

mereka tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Kendati begitu, harus segera di catat 
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bahwa eksistensi Negara tidak dapat di pandang remeh, karena tanpa kehadiranya suatu 

tatanan sosial yang berlansdaskan Al-Qur’an dan Sunnah kira nya akan sulit di wujudkan.60 

Sesungguhnya khalifah atau Imam atau kepala Negara menjalankan adminitrasi (Negara) 

yang mengarah pada pelaksanaan dua tujuan tersebut. Jadi,  ia menunaikan tugas Negara 

sesuai dengan pengertian Islam. Dengan meminta bantuan kepada orang-orang yang telah di 

tunjuk sebagai pembantu kepala Negara. Seperti para menteri, gubernur, pekerja (pegawai 

dan pemerintah), hakim dan lainnya kita mungkin dapat meringkas tugas-tugas dan 

kewajiban ini; melindungi agama dan dakwahnya, baik di dalam maupun di luar (negeri), dan 

mencegah setiap penyelewengan dan penyimpangan bahkan pelecehan. Begitu juga 

menunaikan hukum-hukum dan syariat-syariat Nya, dengan menegakan keadilan dan 

mencegah kedzaliman, menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan serta melanggar 

hak-hak Allah dan manusia, menjamin orang-orang miskin, mengangkat orang-orang yang 

akan melaksanakan seluruh aktivitas pembelanjaan (Negara), keilmuan, kehakiman, 

keuangan, dan adminitrasi.61 Mengurusi umat manusia itu tergolong kewajiban agama yang 

bernilai besar. Bahkan agama tidak bias mencapai kesejahteraan dengan sempurna kecuali 

dengan bersosialisasi karena di antara mereka saling membutuhkan.62 Bagi Ibnu Taimiyah 

sangat penting kalau pemerintahan digunakan sebagai maksud dari pencapaian tujuan agama 

dan mendekatkan diri pada tuhan inilah cara terbaik untuk lebih dekat pada tuhan, karena 

pada saat yang sama juga akan dapat memperbaiki dan mengubah keadaan orang.63  
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BAB III 

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH 

A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah 

Pada saat agama Islam menghadapi gejolak yang luar biasa, baik yang di sebabkan 

karena perpecahan intern umat Islam itu sendiri atau karena permusuhan dengan barat 

(Nasrani) lahirlah seorang bayi yang kelak di takdirkan Allah menjadi seorang intelektual 

muslim dan oleh banyak orang di sebut-sebut sebagai seorang pembaharu. Nama lengkap 

Ibnu Taimiyah adalah Abu Ahmad bin Al-Halim bin Abd Salam Abdullah bin Muhammad 

bin Taimiyah. Gelarnya adalah Taqiyyudin, Abul Abbas, Ibnu Taimiyah.64 Ia lahir di Harran, 

sebuah kota kecil beberapa kilometer dari kota damaskus pada hari senin, 10 Rabi’ul Awwal, 

661 Hijriah (12 Januari 1263 M). dan wafat di Damaskus pada tahun pada tahun 728 H. tujuh 

tahun ketika Harran di serang oleh pasukan Mongol, beserta kedua orang tuanya ia terpaksa 

mengungsi ke damaskus karena kepanikan yang melanda Siriah selatan tersebut mereka 

sangat banyak mengalami penderitaan dan kesulitan di dalam pengungsian mereka. Perisitwa 

tragis ini sangat membekas di di dalam hati Ibnu Taimiyah yang sangat masih muda dan 

sensitive, dan tak dapat di lupakannya. 

Ibnu taimiyah berasal dari keluarga besar taimiyah.65 Yang amat terpelajar dan Islami 

serta di Hormati dan di segani oleh Masyarakat luas  pada zamanya. Namun para sejarawan 

berbeda pendapat tentang ibunya adalah orang arab, sedangkan pendapat lain mengatakan 

bahwa ibunya orang Kurdi, ia sangat  berperan dalam mendidik dan mengembangkan dirinya. 

Ayahnya, syihab ad-Din Abd Al-Halim Ibn Abd As Salam, (627-682 H), adalah seorang 
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ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di masjid tersebut, dan sekaligus sebagai 

(guru) dalam mata pelajaran tafsir dan Hadits. Jabatan lain yang juga di emban Abd al-Halim 

ialah Direktur Madrasah Dar al-Hadis as-Sukkariyah, salah satu lembaga pendidikan Islam 

bermahzab Hanbali yang sangat maju dan bermutu waktu itu. Di lembah pendidikan inilah 

Abd al-Halim yang orator itu  mendidik Ibnu Taimiyah putra kesayanganya.66 

 Kakeknya, Syeik Majd ad-Din Abi al-Barakat Abd as-Salam ibn Abd Allah (590 – 

652 H), yang oleh asy-Syaukani (1172-1250 H), di nyatakan sebagai mujtahid mutlak, adalah 

juga seorang alim terkenal yang ahli tafsir , ahli hadis, ahli usul al-figh, ahli figh, sedangkan 

al-Khatib Fakhr ad-Din, paman Ibnu Taimiyah dari pihak bapak, adalah sorang cendiawan 

muslim popular dan pengarang yang produktif  pada massanya. Dan Syaraf ad-Din Abd Allah 

ibn Abn al-Halim (696-727 H), adik laki-laki Ibnu Taimiyah, ternyata di kenal juga sebagai 

ilmuan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan Islam67.  

 Semenjak kecil Ibnu taimiyah di kenal sebagai seorang anak yang mempunyai 

kecerdasan yang luar biasa, tinggi kemauanya dalam studi, tekun dan cermat dalam 

memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat 

(pendirian), ikhlas dan rajin dalam beramal shaleh, rela berjuang dan berkorban untuk jalan 

kebenaran.68  Semakin bertambah usianya semakin besar kebencianya kepada orang-orang 

mongol. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh pemersatu pasukan tempur yang besar untuk 

memerangi orang-orang mongol walaupun orang-orang mongol ini telah memeluk agama 

islam. Sedemekian banyak kejahatan dan kedzaliman mereka yang telah disaksikanya 

sehingga ia berpendapat bahwa walaupun orang-orang mongol telah menganut Islam, pada 
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dasarnya mereka tetap pemberontak dan memerangi mereka merupakan sebuah kewajiban 

agamawi.69  

 Sepanjang abad ke-13 M adalah saat-saat dunia Islam dilanda krisis kekuasaan politik, 

dunia islam di hadapkan pada marabahaya, yaitu yaitu pasukan salib dari Eropa, tentara 

Mongol dari Timur, dan disentegrasi politik dalam tubuh umat Islam. 

 Pasukan Salib Kriten menyerbu Syiria dan Palestina, membantai kaum Muslimin dan 

mendirikan Negara-negara kecil di pesisir pantai Laut tengan di bawah proteksi kerajaan 

Prancis dan kerjaan-kerjaan Eropa lainya. Pada saat yang sama, secara politis, umat Islam 

terancam disentegrasi. Khalifah Abasyiah di  Bagdad hanya merupakan wayang yang di 

dalangi oleh dinasti Saljuk, sementara imperium Saljuk sendiri terpilah-pilah menjadi 

kerjaan-kerjaan kecil yang saling berperang, akan tetapi, marabahaya yang laing fatal adalah 

serbuan tentara Mongol. Setelah hampir tujuh abad tumbuh dan Berjaya melakukan 

Hegemoni politik Global, dengan penetrasi luas, mulai semenanjung Syberia (spanyol) di 

sebelah barat, hingga perbatasan Cina di sebelah Timur, dunia islam tak berdaya menghadapi 

serbuan tentara mongol yang berhasil merebut Baghdad, Ibu Kota pemerintahan Bani Abbas, 

pada tahun 1258, bahkan, selang dua tahun kemudian bangsa Tatar itu terus maju merambah 

sebelah Barat dunia Islam, menguasai Damaskus dan Aleppo (syiriah). Satu-satunya 

pemerintahan yang masih bertahan, dan pada akhirnya mengusir kekuasaan banga Mongol 

adalah Dinasti Mamluk di mesir yang berdiri sejak tahun 1250.70  

 Ketika berumur 25 tahun, ia menggantikan ayahnya sebagai guru dan Khatib di 

masjid-masjid sekaligus mengawali kariernya yang kontroverial dalam kehidupan 

masyarakat. Ia terkenal sebagai seorang pemikir yang tajam intuisinya, berfikir dan bersifat 

bebas, konsisten terhadap kebenaran, piawai dalam bepidato, penuh keberanian dan 

                                                             
69  Qomaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, (Bandung: Pustaka Kencana, 1971), h. 79. 
70  Ayi Sofyan, Op, Cit, h. 278. 



 

ketekunan. Lebih dari itu, ia memiliki persyaratan yang mengantarkanya menjadi pribadi 

yang luar biasa. 71  Sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah banyak terlibat pada perdebatan 

intelektual, polemik, konflik akibat perbedaan pendapat. Tidak hanya berbeda dengan 

kalangan Sunni sendiri, tetapi juga berbeda dengan kalangan sempalan kepercayaan muslim 

dan non-muslim lainya. 

Menjelang wafatnya, Ibnu taimiyah mengeluarkan pernyataan lain yang kontroversial,  

yaitu fatwa tentang ziarah kubur. Sudah menjadi kebiasaan  sebagai orang Islam untuk 

berziarah kemakam para Nabi dan Wali atas dasar keyakinan bahwa perilaku tersebut dapat 

mendatangkan rahmat dan keslamatan. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa ziarah 

kubur itu mampu memenuhi berbagai keperluan duniawi manusia yang menjalankanya 

seperti kesembuhan dari penyakit dan terhindar dari aneka ragam kejahatan. Sedang Ibnu 

taimiyah mengganggap praktek-praktek ibadah itu sebagai bid’ah yang mengikis keimanan 

dan tidak memiliki dasar dari praktek kehidupan umat Islam yang mula-mula. Sebenarnya 

pendapat Ibnu Taimiyah tidak seperti yang di pahami musuh-musuhnya, yakni bahwa ia 

melarang ziarah kubur para Nabi termasuk Nabi Muhammad. Ia hanya memperingatkan umat 

Islam bahwa ziarah kubur bukan “penunaian ibadah haji yang khusus” memohon pertolongan 

yang telah wafat itu. Masjid al-Haram di mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid al-

Aqso di Jerusalem. Ia mengungkapkan pendapat itu dengan sebuah hadits seraya menegaskan 

bahwa ziarah kubur dilaksanakan pada saat ibadah haji ke salah satu dari tiga masjid itu, 

maka hukumnya malah justru tidak di larang atau dapat di trima. Akan tetapi, mengganggap 

ziarah kubur sebagai salah satu ragam ibadah haji jelas terkutuk dan tak dapat di benarkan 

bagi mereka yang beranggapan bahwa ziarah kubur tersebut merupakan suatu kewajiban 

(tugas) suci, maka dewan hakim kembali bersidang dipimpin oleh sultan yang melahirkan 
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keputusan pemenjaraan kembali Ibnu Taimiyah, disini pula ia menghabiskan saat-saat akhir 

hidupnya menjelang ajal.72  

B. Pendidikan Ibnu Taimiyah 

Ibnu Taimiyah belajar dari orang tuanya sendiri apa saja yang dapat di pelajarinya 

dari ilmu-ilmu agama, juga banyak dari guru yang lain, di antaranya konon adalah guru 

wanit, karena memiliki kapasitas intelektual yang sangat besar, sejak kecil Ibnu Taimiyah 

telah menunjukan berbagai kemampuan yang luar biasa, sehingga dalam umur belasan tahun 

ia sudah di percayai untuk sesekali menggantikan ayahnya member kuliah di Universitas 

Masjid tersebut.73  

Kemudian ia melanjutkan pendidikanya ke tingkat yang lebih tinggi dalam bidang 

Fiqh, Tafsir, hadits, pada Al-Hasan Al-Jumayyizi, seorang pakar ilmu Hadits, sehingga ia 

mampu menghafal ratusan serta mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Mengenai ilmu 

Fiqh di samping ia mempelajari dari ayahnya juga di perolehnya dari Izzuddin bin Abd 

Salam, tokoh Madzab Safi’I, juga mempelajari atau juga memperdalam bahasa Arab pada 

Syariuddin al-Mursyi seorang pakar bahasa arab.74  

Pendidikan Ibnu Taimiyah dimulai dengan belajar Al-Qur’an dan Hadits pada 

ayahnya sendiri, di usia yang masih relatif muda, yaitu sekitar tujuh tahun Ibnu Taimiyah 

telah berhasil menghafal Al-Qur’an dengan lancar.75 Di samping itu, disebutkan bahwa Ibnu 

Taimiyah sejak masak remaja sampai massa tuanya dikenal sebagai orang yang slalu 

berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam al-Qur’an, sudah barang tentu dia 
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sangat gemar membaca Al-Qur’an. Kegemaran ini terus berlanjut sampai ketika ia harus 

mendekam di penjara. Pada massa-massa sulit itu (di penjara ia masih sempat menghatamkan 

bacaan Al-Qur’an kurang lebih sebanyak delapan puluh kali.76  

Kemudian ia memasuki sekolah di Damaskus, mempelajari berbagai ilmu 

keIslaman.sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan kejeniusannya. Dalam usia sepuluh tahun 

ia telah mempelajari buku-buku hadits utama, seperti kitab Musnad Ahmad (kitab hadits yang 

menghimpun hadits-hadits yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal), al-Kutub As-

sittah (enam kitab hadits), Mu’jam at-Tabari (kamus yang di karang oleh at-Tabari). 

Disamping itu,juga belajar Khat (menulis indah), ilmu hitung, menghafal Al-Qur’an, dan 

mendalami bahasa Arab dari Ibnu Abdul Qawi. 

Sebagian dari ilmu-ilmu itu dapat dikuasainya dengan baik sehingga mengundang 

kekaguman penduduk Damaskus. Ia kemudian tertarik untuk mendalami ilmu kalam dan 

filsafat, dan menjadi ahli dibidang keduanya.karena ketekunannya dan kejeniusannya yang 

luarbiasa itu ia berhasil menyelsaikan seluruh pendidikanya pada usia dua puluh tahun. 

Setahun kemudian dia diangkat menjadi guru besar hukum Mazhab Hambali menggantikan 

kedudukan ayahnya yang wafat. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah tumbuh menjadi seorang 

ulama terkemuka yang berpandangan luas, berfikir rasional dan filosofis. Ia dikenal sebagai 

ahli hadis, ahli kalam, fiqih, mufasir (ahli tafsir), filusuf, dan sufi. Keulamaanya mencakup 

seluruh kajian keislaman sehinggah pantas mendapat gelar Syaikhul Islam. Pada usia tiga 

puluh tahun, yang relatif masih mudah, Ibnu Taimiyah sudah diakui kefasihannya sebagai 

ulama besar, menandingi banyak ulama besar pada zamannya. Ibnu Taimiyah kuat berpegang 

pada ajaran salaf.77   
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C. Kondisi sosial dan politik pada masa Ibnu Taimiyah 

Sejarah hidup Ibnu Taimiyah (1263-1328) di tandai dengan terjadinya pergolakan 

politik dan sosial. Sekitar lima tahun sejak ia lahir, Dinasti Abasiyah yang telah berusia 

beberapa abad, pasukan Tartar memasuki Damaskus dan Aleppo, sebagai penakluk. Pasukan 

Tartar menyerang dan menjarah Harran. Kelahiran Ibnu Taimiyah, ketika dia baru berumur 

tujuh tahun. Banyak penduduk setempat kemudian meninggalkan wilayah itu, mengungsi 

Suriah dan Mesir. Keluarga Ibnu Taimiyah mengungsi ke Damaskus. Sejak itu banyak belajar 

tentang masyarakat dan berusaha mengejar ilmu pengetahuan akademik. 78  Kelebihan 

kelebihan moral dan intelektual Ibnu Taimiyah juga di perjatam dengan visi kehidupanya 

yang penuh arti, yakni keterlibatanya dalam berbagai jabatan penting. Ia tidak sekedar guru 

dan Hakim sebagaimana layaknya tradisi sang kakek dan ayah, namun perkembangan politik 

memaksanya  untuk memimpin perlawanan militer terhadap bangsa mongol demi membela 

tanah Siriah. Dalam berbagai kesempatan, ia juga sering melontarkan ide yang lebih sering 

bertentangan dengan pendapat para penguasa ataupun sebagian besar masyarakat 

kebanyakan. Meskipun sikap itu membuatnya dalam suasana terpojok dan sulit, tetapi ia tidak 

pernah goyah dari pendirianya, untuk mempertahankan ide ide pemikiran nya. 

Ibnu Taimiyah semakin di kenal oleh umat Islam, hal ini di sebabkan keterlibatanya 

dengan persoalan politik. Pada mulanya, di dasari rasa tidak puasnya terhadap penyelesaian 

kasus Assaf al-Nasrani, seorang beragama kriten yang menghina Nabi Muhammad dan umat 

Islam setempat. Ketikdak puasan itu di picu oleh sikap Gubernur yang member opsi kepada 

Assaf, hukuman  mati atau memeluk Islam. Dengan adanya opsi itu, Assaf memilih memeluk 

Islam.79  
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Ibnu Taimiyah pertama kali bentrok dengan penguasa Mamluk pada tahun 1294 M, 

tatkala berusia 32 tahun dan mempimpin demo di Damaskus menentang Khatib Kriten yang 

di tuduh menghina Nabi Muhammad Saw. Sekalipun Khatib itu di tahan dan di hokum, Ibnu 

Taimiyah tak urung juga ikut tertawan lantaran di anggap menghasut rakyat. 

Kerenggangan dengan hubungan Negara bermula dari berbagai pendapatnya dalam 

masalah-masalah teologis tertentu pada tahun 1298, ia mengemukakan pendapatnya tentang 

sifat-sifat Allah yang di anggap bertentangan dengan keyakinan ulama pemerintah Damaskus 

dan Kairo. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil-wakil rakyat di dua kota itu dengan 

di pimpin para ulama dan utusan-utusan pemerintah Mamluk yang terpandang  untuk 

membahas pendapat Ibnu Taimiyah yang controversial itu. Tahun 1305 M. ia di bawa ke 

Kairo di penjarakan, sementara penguasa setempat menyebarkan pengumuman yang berisi 

ancaman hukuman mati bagi siapapun yang membela pendapat Ibnu Taimiyah. 

Ia memulai kehidupan di penjara itu selama satu setengah tahun sebelum di bebaskan 

kembali karena intervensi salah seorang penjabat tinggi siriah. Akan tetapi kemerdekaanya 

kembali pupus setahun kemudian ketika tokoh-tokoh sufi Kairo menggugat kutukan Ibnu 

Taimiyah terhadap “ijtihad para sufi Kairo” (para sufi yang menganut ijtihad dengan allah). 

Peristiwa ini kembali dalam kehidupan penjara yang ketiga kali. Ia di tahan di sebuah istana 

di Alexandria selama dua tahun sampai di bebaskan oleh Sultan al-Malikan an-Nasir. Usai 

tiga tahun mengencam kebebasan di Kairo, yang di jalaninya dengan kegiatan mengajar dan 

menulis, Ibnu Taimiyah kembali ke Syiria pada tahun 1312 M. 

Di negri itu beliau memimpin masyarakat untuk tidak mengecam pemerintah sampai 

tahun 1318 M, ketika al-Malik an-Nasir mengeluarkan larangan baginya untuk 

menyampaikan fatwa tentang masalah perceraian (talak). para anggota dewan di kumpulkan 

dan menjebloskan kembali Ibnu Taimiyah ke penjara karena tidak mematuhi pemerintah 



 

penguasa. Meskipun enam bulan di bebaskan, masalah tersebut belum juga reda karena para 

anggota dewan yang lain menebar fitnah yang menghasilkan tambahan hukuman penjara lima 

bulan pada tahun 1320 M.  

Ia di penjarakan kembali lima tahun merengguk kebebasan dengan kegiatan mengajar 

dan menulis.penyebab utama adalah fatwa-fatwa tentang larangan berziarah kubur. Dewan 

Hakim (para qadi) di minta di sidang oleh sultan. Keputusan mereka adalah memenjarakan 

Ibnu Taimiyah, yang kemudian wafat dalam penjara pada tanggal 26 september 1328 M, 

(usia 67 tahun). 

Ibnu taimiyah wafat dan di sambut dengan derai air mata ratusan ribu para pendukung 

nya. Merea yang mengantar jenazahnya kepemakaman bahkan menyajikan berbagai ragam 

tanda kehormatan yang sebenarnya perbuatan itu di tentang oleh Ibnu Taimiyah karena di 

anggap bid’ah.80 

D. Karya-karya Ibnu Taimiyah 

Di kalangan para peneliti tidak mencapai kata sepakat mengenai jumlah karya ilmia  h 

yang pernah di tulis oleh Ibnu taimiyah, namun perkiraan mereka menyebutkan kurang lebih 

berkisaran antara 300-500 buah. Dalam ukuran besar dan kecil atau tebal dan tipis. Meskipun 

tidak semua karya tokoh tajdid dapat di selamatkan, berkat kerja keras Abd ar-Rahman ibn 

Muhammad Ibn Qasim dengan bantuan putranya (Muhammad Ibn Abd al-Rahman) 

sebagaian karya Ibnu Taimiyah kini telah terhimpun dalam Majmu’ Fatwa Ibnu Taimiyah 

yang berjumlah 37 jilid. Itu masih belum termasuk karangan-karangannya yang tergolong 

besar seperti Minhajas Sunnah.81 
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Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti Tafsir, Hadits, 

Ilmu Hadits, Fiqh, Ushul al-Fiqh, Tasawuf, Mantiq (logika), Filsafat, Politik, Pemerintahan, 

Tauhid (Ilmu Kalam). Sebagian dari buah penanya, seperti, Kitab Al-Radd’ala al-

Mantiqiyyin, Ma’aarij al-Wusul, Minhaj as-Sunnah, dan kitab Bugyah a-Murtad, tampak 

bersifat polemis dan bernada panas. Itu biasa di mengerti karena kitab-kitab tersebut dan lain-

lain karyanya yang sejenis, ia di tulis sebagai koleksi dan kritiknya terhadap teori keagamaan 

yang menurut penilaianya tidak benar. 

Sebagian dari karya Ibnu Taimiyah yang seluruhnya berbahasa Arab itu kini telah 

cukup banyak yang di terjemahkan ke dalam beberapa bahasa lain, seperti Urdu Indonesia 

dan Inggris. Dan kalau itu memandang dunia Islam sekarang tersebut, saat itu sudah di 

terjemahkan dalam bahasa Urdu, Indonesia dan Inggris. 

Karya-karya Ibnu Taimiyah yang jumlanya tidak sedikit itu hingga dewasa ini masih 

dan akan terus di pelajari oleh ratusan ribu dan bahkan mungkin jutaan kaum terpelajar di 

berbagai Negara.82 

Di antara sekian tokoh pemikir Islam Klasik yang menjadi rujukan kaum Muslimin 

dan zaman modern ini, Ibnu Taimiyah adalah salah seorang yang sangat menonjol. Dengan 

kepribadian yang menurut sebagian orang sangat controversial, Ibnu Taimiyah adalah 

seorang penulis yang sangat subur, dengan warisan karya tulis yang jumlahnya ratusan, 

tulisan-tulisan itu biasanya dibuat dengan bahasa yang tegas, keras, sehingga banyak menarik 

sikap-sikap pro dan kontra yang juga keras di masyarakat. 

Untuk para pengikutnya, reaksi menolak Ibnu Taimiyah dating dari kalangan kaum 

pembuat bid’ah atau sekurangnya dari kaum Jumud. Sebaliknya, untuk  para penentangnya, 

justru Ibnu Taimiyah adalah pembuat Bid’ah yang kasar. Tokoh itu mengaku sebagai pejuang 
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untuk faham salaf yang shaleh, tetapi justru dalam pandangan para penentangnya, Ibnu 

Taimiyah bukanlah seorang salafi. 

Beberapa karya-karya Ibnu Taimiyah yang terkenal yang sudah di terjemahkan dalam 

Urdu Indonesia yaitu; 

1) Politik Islam Ta’liq siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (At-Ta’liq ala as-siyasah 

asy-syar’iah fi Ishlah ar-Ra’i-Ra’iyah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.) 

2) Sharimul Maslul Hukuman Matik Bagi Penghina Nabi (Ash-Sharimul Maslul 

Ala Syatimir rasul)  

3) Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah (Majmu al-Fatawa )83 

4) Jam’u Kalimat Al-Muslimin 

5) Aqidah Ahl-Sunnahh wa al-Jama’ah 

6) Iqtidha ash-shirat al-Mustaqim Mukhalafatu al-Jahin 

7) Ar-Risalah al-Madaniyah fi al-Majaz wa al-haqiqah fi sitatilahi Ta’ala 

8) Arsyal-Rahman wa ma warada fihi min al-ayat wa al-Hadits 

9) An-Nubuat,  

10) Al-Jawab ash-shahih liman Badala din al-Masih 

11) Al-washiah al-Jami’ah li Khair ad-Dunya wa al-Akhirah 

12) Idhah al-Dalalah fi Umm al-Risalah 

13) Al-Aqidah al-Wasathiyah 

14) Al-Iman  

15) Al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahi ‘an al-Munkar 

16) Al-Furqan Baina al-Haq wa al-Bathil 

17) Minhaj al-Sunnah 

18) Huquq ahl al-Bait. 
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19) Risalah al-Taubat 

20) Al-Radd ‘Ala al-Manthiqiyyin 

21) Ulumul al-Tafsir 

22) Syarh Hadits Jibril al-Islam wa al-Iman 

E. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Kepemimpinan 

pandangan Ibnu Taimiyah, bahwa untuk membentuk sebuah pemerintahan yang 

syari’at, maka beliau merumuskan  suatu paradiqma yaitu, bahwa agama tidak dapat 

diamalkan tanpa kekuasaan politik. Tugas agama untuk memerintahkan kebaikan dan 

mencegah kemungkaran benar-benar tidak dapat di capai, kecuali hanya dengan kekuasaan 

dan otoritas pemimpin, rasionalitas (logika) beliau yang sangat terkenal dalam konteks ini, 

adalah ‘agama dan kekuasaan, jihad, dan harta, sama buruk nya dengan kekuasaan, harta dan 

perang tanpa agama’.  

pandangan Ibnu Taimiyah tegaknya keadilan tidak mungkin dapat di capai tanpa 

adanya kerja sama. Manusia berkumpul dan membentuk komunitas politik, kemudian 

menunjuk salah seorang sebagai pemimpin untuk mengorganisir, guna mewujudkan keadilan 

serta kesehjahteraan bersama. Seorang pemimpin tidak menetapkan tujuan mereka sendiri, 

melainkan peran serta pemberi amanat.  

Pemimpin yang diberi amanat, di dalamnya melekat otoritas untuk bertindak dan 

dipatuhi, karena mereka tengah (atau semestinya) berusaha mewujudkan tujuan-tujuan 

ummat. Konsep pemimpin dalam Islam adalah pemangku atau wali, atau keterwakilan atau 

agen otoritas, dan sama sekali bukan pemilik dari jabatan pemimpin itu. Inilah maksud bahwa 

pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya; kedudukannya 

seperti wali bagi anak yatim. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal dari Tuhan; namun 



 

hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan 

sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya. 

Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa kekuasaan kepala pemerintahan (dalam semua 

level) atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba 

pilihanNya. Dalam konteks penyelewengan atas amanat rakyat, Ibnu Taimiyah berpandangan 

bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak 

ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan 

cendikiawan yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama dan 

melakukan penyelewengan dan membuat syari’at tidak mampu menjawab tuntutan 

kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari’ah. 

Menurut Ibn Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan 

bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak 

terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslimin dalam hidup sosial perlu 

ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Pandangan Ibnu Taimiyah yang terkenal 

adalah, “bahwa  60 tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim, masih lebih baik jika 

dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan.84 
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BAB IV 

KRITIK KEPEMIMPINAN TERHADAP PENGUASA DAN AKTUALISASINYA DI 

INDONESIA 

A. Kritik Kepemimpinan terhadap Penguasa perspektif Ibnu Taimiyah 

Pemimpin dalam Islam di sebut Khalifah ( َخلِیفَة ), Khalifah ( َخلِیفَة ) itu sendiri di 

artikan orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan 

penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena islam telah menjadikan pemerintahan dan 

kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu di angkatlah seorang yang melaksanakan 

pemerintahan sebagai wakil dari umat untuk menerapkan seluruh hokum syari’ah. 

Karena itu, realitasnya Khalifah ( َخلِیفَة )  adalah wakil umat dalam menjalankan 

pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Jadi seorang itu tidak 

menjadi khalifah ( َخلِیفَة )  kecuali jika umat membaiatnya. Baiat umat kepada Khalifah ( َخلِیفَة )  

untuk menduduki jabatan Khalifah ( َخلِیفَة ) telah menjadikanya sebagai pihak yang mewakili 

umat.85 

Konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah menurut beliau, adalah bagi seorang  kandidat 

kepala negara tidak mengutamakan suku Quraisy dimana beliau hidup pada masa kehalifahan 

Bani Abbas. Beliau mensyaratkan kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan 

Indikasi kejujuran seseorang menurut Ibnu Taimiyah, dapat dilihat dari ketakwaannya kepada 

Allah, ketidakmudahannya menjual ayat-ayat Allah demi tendensi duniawi dan kepentingan 

politik belaka serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama dalam kebenaran. Ibnu 

Taimiyah mengutip al-Qur‟ān surat al-Nisa‟: 58 yang memerintahkan umat Islam untuk 

menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Namun diakui oleh beliau sangat 

sedikit pemimpin yang memenuhi kualifikasi tersebut sekaligus. Namun yang pasti, harus ada 
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upaya merealisasikan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam, karena 

kesejahteraan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemimpin.86  

Dapat kita lihat pernyataan beliau bahwa pemimpin tidak cukup hanya bisa 

memakmurkan masyarakatnya, lebih dari itu pemimpin juga berperan mengantarkan 

masyarakat yang dipimpinnya untuk bertaqwa kepada Allah.   

 hal ini juga, untuk mencari keritera pemimpin yang sesuai tidaklah mudah dan 

memang sangat sedikit sekali pemimpin yang melaksanakan Amar ma’ruf nahi munkar, oleh 

sebab itu dalam Islam slalu melibatkan ulama dalam mengkaji tentang pemimpin yang 

beriman dan taat pada allah atau pun pemimpin itu sendiri dzalim kepada rakyat, 

  pendapat ulama seperti Imam Abu Hanifa, Hassan Al-Banna, An-Nawawi yang 

berdapat untuk memerangi pemimpin dzalim, kemudian pendapat ulama yang 

memerintahkan untuk tidak memerangi pemimpin dzalim seperti, Al-Aini, Al-Kirmani, dan 

Ash-Syaukani, bisa menjadi acuan pada masyarakat untuk menengahi berbedaan pendapat 

dan mengabil sisi positif dari perbedaan ini. 

 Ibnu Taimiyah membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan. Kita 

boleh mengingkari perintah yang tidak baik dari seorang imam dan akan menderita hukum 

karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawanya selama ia melakukan 

shalat. Mungkin saja seorang imam baik ataupun jahat, tetapi betapapun demikian seorang 

tidak di perbolehkan mengangkat senjata untuk menggulingkanya. Bahkan seorang imam 

yang berkulit hitam dan berwajah buruk sekalipun harus di taati. 
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 Nabi Muhammad Saw dalam hal ini mengacu menyuruh bersabar atas perbuatan 

dzalim para pemimpin (penguasa), dan memerangi mereka selama mereka menegakan shalat 

dan beliau bersabda: 

 “penuhi hak-hak mereka, dan mintalah kepada allah hak-hakmu”. (H.R. Turmudzi)87 

 kitab Ibnu Taimiyah Majmu Fatawa, yang sudah di translit ke bahasa Indonesia, di 

temukan bahwa suatu perbuatan itu dapat di katakana pemberontakan bila memenuhi 

beberapa kriteria-kriteria, yaitu: 

1. Keluar dari imam 

Keluar dari Iman (penguasa) di sini maksudnya adalah menentang imam atau 

menentang segala yang telah di wajibkan bagi diri mereka (orang-orang) yang 

keluar dari imam. 

2. Ingin menumbangkan imam 

Yang di maksud ingin menumbangkan imam (penguasa) itu adalah orang-

orang yang keluar dari imam yang berniat untuk menggulingkan 

kepemimpinanya dengan segala kekuatan yang telah di persiapkan dan di 

susun dengan matang, namun apabila orang-orang tersebut tanpa adanya 

kekuatan yang tersusun secara matang dan teratur, maka perbuatan tersebut 

belumlah dapat di katakana tindakan pemberontakan. 

3. Bermaksud melanggar ketentuan Imam 

Bermaksud melanggar ketentuan imam ini adalah di syaratkan bahwa 

perbuatan itu di laksanakan beramai-ramai dengan tujuan yang sama yaiu 

untuk mengadakan pemberontakan dan mereka menginginkan terjadinya 
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pemberontakan secara umum. Namun apabila keluarnya orang beramai-ramai 

itu dengan tidak ada maksud dan tujuan (memberontak) tidaklah perbuatan 

tersebut di anggap sebagai pemberontakan.88 

 Menyikapi masalah penguasa dzalim Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa 

pemberontakan dengan senjata (gerakan militant) terhadap penguasa dzalim tidak pernah di 

benarkan oleh agama sekalipun dilakukan sebagai reaksi penguasa dzalim atau kejahatan 

sebagai oknumnya,  allah Swt telah mengutus rasul-Nya untuk menyeru manusia supaya 

melakukan kebaikan dan meningalkan kejahatan.  

Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konsep pemimpin bertumpu pada dua hal, yaitu 

amanah (kejujuran) dan kekuatan sebagai syarat mutlak menjadi kepala Negara. Pandangan 

Ibnu Taimiyah yang mensyaratkan kejujuran dan kekuatan di sebabkan oleh kondisi pada 

zamannya ketika di hancurkan oleh kekuatan tentara mongol. 89 oleh sebab itu ada sebuah 

riwayat yang di katakana oleh Ibnu Taimiyah “ enam puluh tahun di bawah tirani lebih baik 

daripada satu malam tanpa pemerintahan” 

Maksud dari perkataan beliau dalam riwayat di tersebut adalah kepemimpinan yang di 

pimpin oleh pemimpin yang dzalim selama enam puluh tahun lebih baik dari pada satu 

malam tanpa adanya seorang pemimpin. Yaitu adanya sebuah keamanan di sebuah Negara, 

walaupun pemimpinya zalim, namun tidak mungkin pemimpin tidak menjaga kemaslahatan 

rakyatnya. Oleh sebab itu jika manusia bila di biarkan tanpa pemimpin akan terjadi 

kemudlaratan dan juga kerusakan yang begitu parah bagi manusia.  

Munculnya fatwa Ibnu Taimiyah tentang 60 tahun di bawah tirani lebih baik dari pada 

satu malam tanpa pemerintahan ialah, Jatuhnya Bagdad ke tangan Tatar adalah akhir dari 
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dinasti Abbasiyah , dan merupakan proses klimaks disentegrasi kekuasaan Islam. Hancurnya 

dinasti ini menyebabkan para sultan, amir, dan raja yang berkuasa di wilayah-wilayah bekas 

imperium Abbasiyah yang dulunya menjadi satelit Bagdad bebas menggunakan gelar 

khalifah 90  puncak runtuhnya dinasti ini terjadi kira-kira (656 H/ 1258 M) pada akhir 

kekalifahan Al-Mu’tasim Billah91 

Ibnu Taimiyah lahir pada (660 H/1262) M beberapa tahun setelah runtuhnya dinasti 

Abasiyah, namun beliau adalah pribadi yang gemar dalam dunia pengetahuan intelektual 

islam yang dalam hal ini, beliau masih mengalami gejolak politik dan peperangan di massa 

nya yaitu pada tahun (693 H/1294 M). namun beliau melihat pada massanya yang begitu 

banyak kekacauan terhadap negrinya, hingga muncullah fatwa beliau tentang 60 tahun di 

bawah tirani lebih baik dari pada satu malam tanpa pemerintahan. 

Contoh dari pernyataan Ibnu taimiyah penulis ambil dari, ketika Dari para raja, sultan, 

dan amir yang ada pada waktu itu, hanya penguasa dari dinasti Mameluk di Mesir yang masih 

merasa perlu untuk mengangkat pangeran Abu  al-Qasim Ahmad bin Amir al-Mu’minin, 

paman Khalifah Mu’tashim yang dibunuh oleh bangsa Tar-tar di Bangdad yang bergelar al-

Mustanshir bi-Allah untuk menjadi khalifah di Kairo pada tahun (659 H/1261 M). Namun 

kekhalifahan ini hanya bersifat formalitas, karena otoritas yang sesungguhnya berada di 

tangan sultan-sultan Mameluk. Walaupun demikian, dengan pengangkatan al-Mustanshir bi-

Allah tersebut fiksi historis dunia Islam tetap dapat dipertahankan, yaitu bahwa secara politis 

dan spiritual dunia Islam masih tetap eksis, sebab eksistensi khalifah sangat diperlukan 

sebagai pengganti Nabi. Untuk selanjutnya khalifah memberikan otoritas yang sesungguhnya 

kepada sultan Mameluk sehingga secara yuridis sultan berhak menuntut kepatuhan dari 

pangeran-pangeran dan amir-amir di dunia Islam. Itulah sebabnya, meski akhirnya imperium 
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ini bersifat monarkhis, namun secara de facto inilah satu-satunya kekuatan Islam yang dapat 

diandalkan saat itu. Yang menarik kemudian adalah membentuk pandangan Ibnu Taimiyah 

bahwa penguasanya adalah pembela-pembela agama dan ia pun memaafkan kesalahan-

kesalahan mereka. 

Pemimpin dzalim menurut Ibnu taimiyah adalah seorang pemimpin (penguasa) yang 

melakukan sebagian dosa, namun bukan menolak hukum Allah Swt, serta tidak 

menggantikan hukum  Allah Swt tersebut. Bentuk kedzaliman menurut Ibnu Taimiyah 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu, yang pertama, dzalim terhadap sesame manusia seperti 

mengambil harta orang lain, dengki dan lain-lain. Kedua, dzalim terhadap diri sendiri, seperti 

menum khamer, zina itu pun jika dampaknya tidak meluas ke masyarakat lain. Ketiga, 

mencakup kedua-duanya, seperti kejahatan kekuasaan, untuk kepentingan minuman khamer 

dan zina. 

pandangan Ibnu Taimiyah bahwa pemimpin yang mengendalikan rakyat adalah 

kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin di realisasikan, kecuali 

dengan adanya kepemimpinan, sedangkan seluruh manusia mustahin akan mencapai 

kemakuran yang secara optimal, jika tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan 

kebutuhan mereka. Perkumpulan ini pastinya butuh seorang pemimpin. 

Pernyataan tersebut jika di amati bahwa penting adanya seorang pemimpin dan juga 

sebuah struktur organisai (pemerintahan) karena Allah, memerintahkan kepada manusia 

untuk ber amar ma’ruf dan nahi munkar, misi tugas ini tidak mungkin terlaksana tanpa 

adanya kekuasaan dan pemerintahan yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan 

itu. Beliau juga berpendapat bahwa keberadaan dan kewajiban kepala Negara itu di perlukan 

tidak hanya sekedar menjamin keslamatan jiwa hak milik (harta rakyat) dan lebih dari itu 

juga untuk menjamin hukum Allah di muka bumi ini, bahkan beliau lebih jauh berpendirian 



 

keberadaan kepala Negara meskipun dzalim lebih baik bagi rakyat dari pada bagi mereka 

harus hidup tanpa kepala Negara.92  

Sejarah Ibnu Taimiyah jika kita lihat yang sering bertentangan dengan penguasa pada 

saat itu, pada saat pertama bentrok dengan penguasa pada tahun 1294, pada saa itu beliau 

berusia 32 tahun, belau memimpin protes di damaskus menentang katib Kristen (a clerk) 

karena ia di tuduh menghina nabi Muhammad Saw. Dan kemudian katib itu di tahan dan di 

hukum, namun pada saat itu juga, Ibnu Taimiyah juga  ikut tertahan karena di anggap 

mempropokasi rakyat, penguasa yang tidak sepaham dengan beliau karena di anggap 

meresahkan pemerintahan beliau di penjarakan, kritik-kritik Ibnu Taimiyah sebenarnya pada 

pemerintahan adalah untuk menyelesaikan masalah kebobrokan pada rakyat dan pemimpin 

pada saat itu, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang berlandaskan al-quran dan 

sunnah,  

kitab Sarimul Maslul ala syatimir rasul yang didalamnya di jelaskan, hadits seorang 

badui yang berkata kepada nabi Muhammad Saw ketika beliau telah memberinya. Si badui 

berkata, “alangkah baiknya dirimu, namun kamu tidak berbuat baik”. Namun kaum muslimin 

ingin membunuhnya. Kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda, “seandainya aku 

membiarkan kalian ketika lelaki tersebut mengatakan apa yang telah ia katakana, lantas 

kalian membunuhnya maka ia akan masuk neraka”.93 

kritik Ibnu Taimiyah oleh sebab itu ketidak sukaan beliau terhadap seseorang siapa 

saja yang berani menghina nabi, dalam karya Ibnu Taimiyah Syarimul Maslul, beliau menulis 

lengkap hukuman bagi penghina Nabi Muhammad Saw. Baik itu seorang Non-Muslim 

maupun Muslim, jika benar ia menghina nabi maka ia harus di bunuh.  
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Kritik-kritik Ibnu Taimiyah kepada penguasa mengakibatkan penguasa pada saat itu, 

menganggap Ibnu Taimiyah sebagai ancaman, kesetabilan terhadap pemerintahan, Ibnu 

Taimiyah adalah cermin prbadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang dalam pada 

sebagian masyarakat yang sekaligus juga caci maki pada sebagian yang lain. Para 

penyanjungnya memuja dan menghormatinya sebagai seorang wali, sedang orang-orang yang 

menentangnya melempar kutukan dengan segala caci maki karena di anggap melanggar batas 

dan melakukan penyelewengan. Anggapan negative mereka biasanya terungkap dalam 

bentuk makian tajam dan kadang juga deraan fisik yang memilukan. Contoh-contoh 

pandangan Ibnu Taimiyah cukup banyak. Misalnya, “andaikata aku bersumpah tentang 

sosok yang paling suci, aku akan mengatakan bahwa tak seorang pun yang pernah ku lihat 

mempunyai pribadi melebihi dirinya”. Begitu kata Al-Dzahabi, salah seorang murid Ibnu 

Taimiyah. Al-Suhbi , dan pengikutnya yang lain, membela dan menangkal kepada siapa saja 

yang melontarkan kritik terhadap Ibnu Taimiyah. Kritik mereka di anggap sebagai suatu 

kebodohan dan distorsi yang di sengaja. Namun, para penentangnya menabur fitnah yang keji 

terhadapnya. Mereka menganggap sebagai pembangkangan, tidak dapat di percaya atau 

bahkan mengidap sakit jiwa. Salah seorang di antara mereka, Ibnu Hajar Al-Haitami, 

menganggapnya sebagai tukang penabur bi’dah dan fitnah seraya memperingatkan orang agar 

tidak “melakukan shalat di belakangnya”. Secara ringkas Ibnu Taimiyah adalah sosok pribadi 

yang controversial. Intensitas kontroversialnya merupakan akibat langsung dari independensi 

pendekatan yang di ajukan terhadap masalah-masalah teologi di samping kecenderunganya 

untuk mengiringi segenap kata-kata dengan tindakan.94 

Ibnu Taimiyah yang sering menuai kontroversi, dalam hal ini, kritikan adalah sebuah 

perlawanan dan ketidak mauan Ibnu Taimiyah sepakat dengan pemerintah pada massa itu, 

sebab pemerintahan menduga Ibnu Taimiyah memberikan propokatif kepada masyarakat.  
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Fatwa Ibnu Taimiyah yang tertulis dalam kitab, al-Fatawa yang sudah di terjemahkan 

dalam bahasa indonesia, yang berbunyi: barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia 

mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala 

mereka sedikitpun.95  

beliau adalah seorang ulama dan guru, maka apa yang beliau katakan akan di dengar 

oleh murid-muridnya maupun masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan pada 

masyarakat, yang mengakibatkan penguasa mau sultan-sultan pada massa itu, syaikul Islam 

Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Fatawa berkata; barang siapa di uji dengan sesuatu dari 

kenistaan-kenistaan, maka hendaklah ia menutupi tabir Allah; sebab barang siapa yang 

menampakan kami pada lembaran (kesalahan)nya, maka kami menjalankan (ketentuan) 

kitabullah atasnya.96 

 Perkataan Ibnu Taimiyah terkait dengan fatwa tersebut, akhirnya menimbulkan 

sebuah ketidak sukaan para penguasa dan sultan, jika melihat fatwa beliau sebenernya ia 

hendak meluruskan arah garis agama Islam yang benar, namun beliau malah di anggap 

mempropokasi masyarakat, dan akhirnya beliau keluar masuk penjara dan sampai detik nafas 

terakhirnya beliau hidup dalam penjara. 

B. Aktualisasi pemikiran Ibnu Taimiyah di Indonesia  

Negara Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia, 

komposisi penduduknya sangat beragam,  baik dari suku bangsa, etnisitas, anutan agama, 

maupun dari segi-segi lainya.97 Bangsa Indonesia yang besar baru di persatukan oleh para 

pendiri Negara melalui proklamasi 17 agustus 1945, setelah melalui proses yang cukup 

panjang dan berliku. 
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apabila dikemudian hari pemerintahan rezim Indonesia modern di bawa Ir. Sukarno, 

yang sangat di puja dan di harapkan tetapi akhirnya menimbulkan kekecewaan juga di 

banyak daerah, sehingga meletus pemberontakan dan korban jiwa yang besar, maka di zaman 

pak harto, keadaan semakin membuat hati sebagian besar rakyat tersiksa melihat sebagian 

kecil masyarakat bergelimang kekayaan sedangkan sebagian besar lainnya hidup dalam serba 

kekurangan.98 

Kita jelas mengakui kebesaran jiwa Ir. Soekarno, tetapi kita juga tidak menutup mata 

bahwa sebagai manusia beliau pun pernah melakukan kesalahan. Demikian pula pak harto 

yang tengan di hujat juga pada massa nya, kita pun harus arif mengakui bahwa pak harto juga 

membuat banyak hal yang baik bagi negri ini. Seperti kita harus mengakui bahwa siapapun 

juga dia yang tampil memimpin masa itu, maka dia lah yang terbaik. Bukankah bangsa yang 

besar adalah bangsa yang bias menghargai sejarahnya, maka sejarah juga mencatat bahwa 

Suharto, pernah membuat bangsa ini lebih sejahtera, hidup masyarakat lebih aman, dan tidak 

terlalu tinggi angka pengangguran. 

sejarah Ibnu Taimiyah jika kita lihat dengan penguasa yang dzalim, maka di 

Indonesia pun terjadi juga pada massa Suharto, pemerintahan pada massa orde  baru, di mana 

Suharto bertindak otoriter terhadap siapa saja yang menganggu kesetabilan pada massa 

pemerintaanya,  

Terkait dengan sabda beliau tentang enam puluh tahun di bawah tirani lebih baik dari 

pada satu malam tanpa pemerintahan, ini benar-benar teraktualisasi di Indonesia, di mana 

rezim Suharto yang begitu otoriter terhadap siapa saja yang berani mengkritik pemerintahan, 

namun di sisi lain rezim Suharto sejujurnya otoritas keamanan rakyat dan juga peningkatan 

kemakmuran ekonomi juga sempat terjadi.  memang massa pemerintahan presiden kedua 

                                                             
98 Inu Kencana Syafiie dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012),  h. 

27. 



 

Indonesia yaitu pak harto ke amanan namun juga tindak kekerasan juga terjadi pada massa 

nya.  

Salah satu contoh yang masih terkenal di era saat ini yang mengungkapkan bahwa 

beliau pernah di penjara pada massa Suharto adalah mentri kordinator kemaritiman yaitu 

Rizal Ramli, yang saya kutip dari “Merdeka.com” beliau mengaku pernah di penjarakan saat 

menjadi mahasiswa di Institut Teknologi bandung (ITB) tahun 1978, sebab saat itu beliau 

mengikuti demontrasi menentang kebijakan pemerintahan orde  baru. Dia di tahan bersama 

mahasiswa timor leste karena melawan presiden Suharto yang di anggap Rizal Ramli telah 

melenceng dari cita-cita berbangsa dan bernegara.99 

Menurut Rizal Ramli, rezim orde baru sering menggunakan senjata untuk meredam 

gerakan mahasiswa. Selain itu, mereka juga memberendel sejumlah Koran yang 

memberitakan gerakan mahasiswa. Keadaan seperti ini sangat mirip yang terjadi pada massa 

Ibnu Taimiyah dimana beliau juga yang melakukan demontrasi lalu kemudian di penjarakan 

oleh penguasa pada saat itu, karena tidak mematuhi perintah penguasa, penyebab pokok pada 

saat itu adalah Fatwa-fatwa beliau tentang larangan berziarah kubur. 

Ini membuktikan bahwa kesamaan penguasa dzalim pada massa Ibnu Taimiyah, juga 

terjadi pada Negara Indonesia pada massa kepemimpinan presiden soeharto, dimana pak 

harto dengan tindakan otoriternya yang bertindak melakukan kedzaliman terhadap tokoh 

intelektual, dan mungin Rizal Ramli adalah salah satunya yang menjadi korban rezim 

Soeharto. 

Sabda-sabda Ibnu Taimiyah tidak lain juga adalah di ambil dari as-sunah Nabi 

Muhammad Saw, termasuk Urgensitas pemerintahan tentang pemimpin, harus di ketahui 

                                                             
99  https://m.merdeka.com/peristiwa/ini-yang-buat-rizal-ramli-dulu-dipenjara-soeharto.html. di kutip 

pada tanggal. 10 juli 2017. 



 

bahwa urusan manusia itu merupakan tugas agama yang paling besar, bahkan agama dan 

dunia tidak dapat di tegakan melainkan dengannya, sebab kepentingan manusia itu hanya 

dapat terpenuhi dengan bermasyarakat, karena satu sama lain saling membutuhkan, dan saat 

berkumpul itu mereka harus mempunyai pemimpin.  

tingkat urgen seorang pempimpin  menurut hemat peneliti pada taraf yang paling 

tinggi dan besar masalahnya, sebab jika sampai pada taraf Negara kehilangan pemimpin 

maka akan mengakibatkan kehancuran Negara tersebut karena mereka memberontak yang 

ingin menguasai Negara baik rakyat nya, atau pun ancaman dari Negara luar yang ingin 

menjajah Negara tersebut, oleh karena itu Nabi Muhammad Saw bersabda : 

“jika tiga orang keluar dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah 

seorang dari mereka sebagai pemimpinnya”. (H.R. Abu daud dari hadits Abu Sa’id dan Abu 

Hurairah).100 

Imam Ahmad meriwayatkan dalam al-Musnad dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi 

Muhammad Saw bersabda: 

“tidak halal bagi tiga orang berada di sebuah gurun pasir melainkan mereka 

mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka”.101 

Hadits Nabi Muhammad Saw ini menguatkan bahwa urgensitas pemimpin sampai 

pada taraf yang paling kecil, bahkan sampai mewajibkan supaya mengangkat seseorang 

sebagai pemimpin dalam komunitas kecil yang sedang dalam perjalanan, sebagai peringatan 

tentang perlunya perkara ini dalam segala macam perkumpulan, 

allah mewajibkan amar ma’ruf dan nahi munkar, dan kewajiban tersebut tidak akan 

sempurna melainkan dengan kekuasaan pemimpin (penguasa). 

                                                             
100  Imam Abu Daud, Shahih Abu Daud,(Jakarta ; Pustaka Azzam, 2000),hadits no.2156, .h. 561. 
101  Ibnu Taimiyah, Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah, (Jakarta : Darul Haq, 2007),       h. 454 



 

Darurat pemimpin pernah di alami Negara Indonesia hingga harus mengangkat 

Sjafraddin Prawiranegara pada tahun 22 Desember 1948 – 13 juli 1949. Dan juga selain 

Sjarfruddin adalah Mr Assaat beliau juga memangku jabatan Presiden pada periode 27 

desember 1949 hingga 1950. 102  Ini terjadi pada Indonesia sebab karena kekosongan 

pemimpin pada saat itu, karena itu mereka di angkat menjadi presiden darurat Indonesia, agar 

tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai Negara. 

Pengganti kepemimpinan kini menjadi suatu bagian dalam pemerintahan Indonesia 

dan bahkan telah di buat dalam sebuah UU yaitu stilah Plt dan Plh antara lain disebut dalam 

Pasal 34 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). 

Rumusannya: “Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat 

menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai 

pelaksana harian atau pelaksana tugas”.103 

Bahkan sampai pada saat ini Negara Indonesia pada era Presiden Joko Widodo, 

seseorang di tunjuk sebagai PLT Menteri kooridinator bidang Kemaritiman yaitu Luhut 

Binsar Panjaitan, menjabat melaksakan tugas (PLT) dan beliau mengisi kekosongan 

kepemimpinan di kementrian selama 58 hari. 104 Setelah presiden Jokowi memberhentikan 

Arcandra Tahar karena tersangkut kasus dwikewarganegaraan. 

Berkenaan dengan darurat pemimpin dan dengan hadits yang saya kutip dari buku 

karya ibnu taimiyah yaitu fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah, tentang wajib dan pentingnya seorang 

pemimpin, oleh karena itu beliau Ibnu Taimiyah sampai menuliskan kedalam buku nya dalam 
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menyikapi pemimpin itu begitu amatlah wajib ada dalam sebuah kelompok ketingkat paling 

rendah apa lagi tingkat paling tinggi yaitu Negara. 

Menurut Ibnu Taimiyah sebenarnya sangat menjunjung tinggi konsep pemerintahan 

dan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Untuk menjadi sebuah panutan dan contoh 

baginya, sampai beliau mengkritik dan mendemontrasi penguasa karena tidak sesuai pada 

pemimpin yang baik, malah sampai pada pemimpin yang dzalim terhadap rakyatnya,  

massa Ibnu Taimiyah Yang tidak kalah penting keadaan itu juga di alami oleh bangsa 

Indonesia,  mengalami segala bentuk dari pada kedzaliman, dan juga pernah mengalami 

darutat pemimpin kesamaan ini adalah sebagai bentuk dari, inginya beliau (Ibnu Taimiyah) 

dan rakyat, baik itu yang di alami oleh Ibnu taimiyah dan tokoh-tokoh dan rakyat Indonesia 

adalah sebuah Negara yang aman, tentram, damai, dan makmur. 

penulis dalam hal ini setelah mengetahui segala bentuk yang terjadi pada massa Ibnu 

Taimiyah adalah sebuah keadaan kebrobrokan bangsanya. Yang di sebabkan oleh kedzaliman 

penguasa pada massa itu, dan yang menjadi catatan bagi penulis adalah Negara kesatuan 

repulik Indonesia yang begitu beragam, dengan suku, agama, budaya dan lain sebagainya, 

dan juga seluruh rakyat Indonesia, juga mengalami hal yang sama keadaan ini telah 

teraktualisasi di di Indonesia hingga Negara Indonesia sebelum memplokamirkan proklamasi 

kemerdekaan sampai pada Indonesia merdeka, hingga saat ini pun Indonesia masih 

mengalaminya. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis mengadakan penelitian  maka penulis memperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. pandangan Ibnu Taimiyah dalam kritik kepemimpinan terhadap penguasa adalah 

sebuah perlawanan yang di iringi dengan tindakan terhadap penguasa dzalim, 

namun juga beliau berpendapat bahwa enam puluh tahun di bawah tirani lebih 

baik dari pada satu malam tanpa pemimpin, penulis dapat mengambil kesimpulan 

bawah pentingnya sosok pemimpin dalam sebuah kelompok kecil maupun 

kelompok besar untuk mengangkat salah seorang pemimpin bagi mereka, Ibnu 

taimiyah juga menggambarkan jika pemimpinya dzalim, rakyat harus bersabar 

dalam menghadapi kepala Negara yang dzalim dan tidak memerangi selama ia 

masih tetap melaksanakan sholat. Dan juga tentu nya mensehati pada penguasa 

yang salah dalam melakukan tindakan atau memperingatkan atas kesalahan dalam 

mempergunakan kekuasaan. 

2. Negara Indonesia pernah mengalami keadaan yang sama hingga pada massa pra 

kemerdekaan hingga sampai pada saat ini, dimana darurat pemimpin pada massa 

Sjafraddin Prawiranegara pada tahun 22 Desember 1948 – 13 juli 1949. Dan juga 

selain Sjarfruddin adalah Mr Assaat beliau juga memangku jabatan Presiden pada 

periode 27 desember 1949 hingga 1950. kedzaliman penguasa pernah terjadi di 

Negara Indonesia hingga pada massa soekarno, Suharto dan sampai pada saat ini. 

Inilah aktualisasi pemikiran Ibnu Taimiyah. 

B. SARAN 



 

Bedasarkan uraian-uraian yang telah penulis ungkapkan yang tertuang dalam sekripsi 

ini, maka penulis meberikan saran-saran sebagai bahan  pertimbangan bagi kita semua 

sebagai Umat Islam yaitu : 

1. Mengingat pemikiran Ibnu Taimiyah yang sangat berani memberikan kritik atau 

perlawanan kepada penguasa, Meskipun pemimpin itu adalah penguasa dzalim 

yang betindak dzalim rakyat tetaplah harus menaati, bersabar namun juga 

meberikan nasehat kepada pemimpin bila mana salah dalam mengambil 

kebijakan. 

2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu mendorong  akademika UIN 

Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin khususnya mahasiswa Jurusan 

Pemikiran Politik Islam untuk menindak lanjuti hasil penelitiana ini. Khusnya 

yang menyangkut tentang tokoh Ibnu Taimiyah 
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