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ABSTRAK 

Oleh  

Akbar Dwianto 

 

Al-Farabi adalah Ilmuan dan Filsuf islam yang berasal dari Arab, Kazakhstan, 
belia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Farabi, ia adalah sarjana pertama yang 
mengemukakan konsep-konsepsi politik kenegaraan.Beliau adalah seorang filusuf 
politikus terkenal dengan teorinya yaitu Al-Madinah Al-Fadhilah (Negara Utama). 
Hari ini banyak pemimpin Negara yang dihujat karena ketidak sesuaian antara 
perkataan dan perbuatan. Penguasa tidak lagi dipercyara oleh rakyat, dimana letak 
Negara yang Utama tidak tercerminkan pada masa saat ini. Konsep Negara Utama 
menurut Al-Farabi yaitu Negara Sempurna atau Utama yang terbentuk karena 
semua organ dan anggota tubuh bekerja sama sesuai tugas masing-masing, seluruh 
organ tersebut terkordinator dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan 
masyarakat dalam naungan Pemimpin Arif. Menurut Konstitusi Negara Indonesia 
menganut bentuk Negara Kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam Undnag-Undang 
Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia 
adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.Skripsi ini berjudul Konsep 
Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) Al-Farabi dan Relevansinya Bagi 
Negara Indonesia, dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah 1). Bagaimana 
Konsep Negara Utama Menurut Al-Farabi? 2). Bagaimana Relevansi Negara 
Utama Al-Farabi Bagi Negara Indonesia? Metode yang digunakan oleh penulis 
dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, yaitu mengumpulkan data-data yang 
ada dalam literatur, baik itu buku, jurnal, majalah, dan lain-lain. Sifat penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif analisis data yaitu untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan degan variabel lain. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu 
filosofi yaitu pendeketan yang bersifat reflektif dan rasionalisasi agar memperoleh 
kebenaran, menemukan makna, dan inti hakikat terdalam dari apa yang diteliti. 
Hasil dari penelitian ini 1). Konsep Negara Utama Al-Farabi ada tiga pokok 
pembahasan, pertama Negara adalah suatu Negara tidak ubahnya seperti susunan 
tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha 
dan bekerjasama untuk menyempurnakan dan memelihara kehidupan bersama. 
Kedua pemimpin adalah satu-satunya orang yang memegang peran penting dalam 
suatu Negara karena kedudukannya sama dengan kedudukan hati dalam sistem 
organ tubuh manusia, sumber dan pusat koordinasi suatu hal yang penting dalam 
diri manusia yang sempurna, ketiga masyarakat dalam membangun konsep 
Negara Utama Al-Farabi membagi masyarakat dalam dua kelompok yang besar, 
yaitu masyarakat yang sempurna (dapat berasosiasi demi terciptanya tujuan 
bersama) dan masyarakat yang tidak sempurna. Relevansi Teori Negara Utama 
(Al-Madinah Al-Fadhilah) Al-Farabi bagi Negara Indonesia, dalam konsepnya 
ada tiga pokok pembahasan yaitu Negara, Pemimpin, dan masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Penulis akan menyajikan proposal dengan judul “Konsep Negara 

Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) Al-Farabi Dan Relevansinya Bagi 

Negeara Indonesia”, untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul 

tersebut maka perlu kiranya penulis mempertegas dan memberikan penjelasan 

baik maksud maupun istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas secara 

rinci sehingga dapat di mengerti dan diminati untuk di bahas oleh pembaca. 

Islam merupakan sebuah agama yang lengkap dimana didalamnya 

terdapat pula ajaran mengenai sistem ketatanegaraan atau politik.Oleh karena 

itu, dalam kehidupan bernegara hendaknya seluruh umat muslim menganut 

sistem ketatanegaraan Islam, tanpa perlu mengadopsi sistem ketatanegaraan 

Negara Barat. SistemketatanegaraanislamdapatditeladanidaricaraNabi 

Muhammad SAW dalammemimpinUmat Muslim 

diseluruhduniasertajugadapatberkiblatpadamasapemerintahanEmpatKhalifahR

asydin.1 

Sejarah islam menunjukkan bahwa kejayaan yang dicapai dibidang 

politik merupakan karateristik dari awal kemunculannya. Kejayaan politik 

masa itu terjadi saat kepemimpinan Nabi Muhammad sejak di Madinah hingga 

beliau 

                                                
1MunawirSadjali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, SejarahdanPemikiran,(Jakarta: 

BulanBintang, 1990), h. 10. 



 

Wafat.Kejayaninimasihterusberlanjutdanmencapaiekspansimiliterkaummuslim

intersuksespada era 

kepemimpinansahabatNabi.Keterkaitaneratantaraislamdansistemkenegaraandit

unjukkandalambanyakkisahhistoris. 

Bahkantimbulnyaberbagaiinsidendanperistiwaberdarah, 

sepertipeperangandandanpertentangan yang terjadi pada kehidupan umat 

muslim saat itu, dipicu olehpersoalanpolitik. 2 

Berbicara mengenai konsep Negara ideal tentu menjadi sebuah 

perbincangan yang akan selalu menarik. Seiringd 

enganperubahanzamantentunyamanusiajugaakanberkembangdanmengikutiper

ubahan yang ada. Olehkarenanyamakapermasalahandalamsuatu Negara 

jugaakanikutmengalamiperubahan. Meskipunsecarasuku.Ras, agama, 

bahsadanjeniskelaminberbedanamunperbedaaninidapatdiredamkarenaadanyai

nteraksi yang 

terjadi.Sebagaimakhluksosialtentunyamanusiatidakakandapathidupsendiri, 

merekamembutuhkanbantuan orang lain utnukdapatbertahanhidup. 

Kemudianbersama-

samamembangunkehidupandenganmembentukkomunitasberdasarkanideologik

elompoknya. 

Negaraatausistempemerintahanmemilikifungsidalammemberikanketent

ramandanmenatamasyarakat agar mampumencapaitujuan yang 

telahdisepakatibersama. Dalamkonsep  negarautama (Al-Madinah Al-

                                                
2MusdahMulia, Negara Islam pemikirPolitik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina, 2001), 

h.1. 



 

Fadhilah) dimananegara mempunyai warga-warga dengan fungsi dan 

kemampuan yang tidak sama satu dengan lainnya.Perbedaaninilah yang 

kemudianmenimbulkaninteraksidanmembuatsatusama lain 

salingmembutuhkan. KonsepNegara 

utamamenyatakanbahwatujuandalamkehidupanbernegaraadalahtercapainyake

bahagiaan bagi suatu masyarakat tidak dengan sempurna karena ada 

pembagian kerja yang berbeda, sesuai dengan keahlian dan kecakapan 

anggotanya dengan dijiwai oleh rasa setia kawan dan kerja sama yang baik.3 

Pembicaraanmengenaikonsepkenegaraanbukanmenjadihal yang 

baruterutamadalambidangfilsafat. Ada banyaksekalinama-namaSarjanaPolitik 

Islam yang mengemukakankonsepsimengenaipolitikkenegaraan. Salah 

satunyaialahAl-Farabi seorang ilmuan dan filsuf Islam yang berasal dari Arab, 

Kazakhstan, beliau juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi, ia adalah 

sarjana pertama yang mengemukakan konsep-konsep politik kenegaraan. 

Beliau adalah seorang filusuf politikus terkenal dengan teorinya yaitu Al-

Madinah Al-Fadhilah (Negara Utama).4 

Dalamteorinya Al-Farabi banyak mencontoh bentuk dan hakikat 

kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai khalifah yang agung di mukabumi. 

Kepemimpinan rasulullah SAW inilah yang kemudianmenjaditolakukutbagi 

Al-Farabi dalam mencetuskan teori dan konsepsinya 

mengenaikonsepkenegaraan.Pemikiran Al-

Farabiinimenjadipentingdigunakansebagaisolusidalammenyelesaikanberbagai
                                                

3Muhammad Iqbal,Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 11. 
4Zainal ‘Abidin Ahmad, Negara Utama (Madinatu’l Fadilah) , ( Jakarta: P.T.  Kinta, 

1968), h. 1. 



 

permasalahan yang terjadi dimasyarakatsebagaicarauntukmencaribentuk 

Negara ideal. 5 

Indonesia adalah negara diAsia Tenggara yang dilintasi garis 

Katulistiwa dan berada di antara dua Samudra yaitu Samudara Pasifik dan 

Samudra Hindia. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di Dunia yang 

terdiri dari 13.466 pulau.6Indonesia jugamerupakan Negara terluas di Asia 

Tenggara denganpopulasimencapai 270.054.835jutajiwapadatahun 

2018.7Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan 

negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta 

jiwa. 8tentusajadibutuhkansosokpemimpin yang 

mampumembawabangsainidalammengatsisegalaperbedaanuntukmencapaituju

an yang tertuangdalambutirbutirdasar Negara yaknipancasila.. 

Menurutnya, negara yang utama(Al-Madinah Al-Faḍilah) 

adalahibarattubuhmanusiautuhdansehat.Semua organ 

dananggotatubuhterkoordinasidenganrapi demi 

kesempurnaanhiduptubuhdanpenjagakesehatannya.Tubuhmanusiamemilikiban

yak organ denganberbagaifungsi yang berbeda-bedasatusamalainnya, 

dengankadarkekuatandankepentingan yang tidaksama. Dari organ yang 

banyakituterdapatsatu organ pokokdan paling pentingyaitujantung.Organ-

organ 

                                                
5IdrisZakaria, TeoriKenegaraan Al-Farabi. (Bangi: University Kebangsaan Malaysia 

1986) h. 121. 
6Ibid.h. 532. 
7Biro Pusat Statistik bps.go.id 
8Sensus Penduduk 2016. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 21 April 2016. 



 

inibekerjasesuaidengankodratmasingmembantujantung.Dalamhalinijantungdia

nalogikansebagaiseorangpemimpindalamkontekskehidupanbernegara. 

Itulahgambaranpenalaran yang 

mempertegasmengapapenulismemilihjudultersebut.Wacanandiatasmembuatpe

nulismerasaperluuntukmengangkatsebuah judulberdasarkanlatarbelakang yang 

telahdiuraikan diatas. 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memiliki beberapa alasan mengapa pentingnya judul ini untuk 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sebuahNegara dengan mayoritas penduduk muslim Konsep 

Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) Al-Farabiperlu dikaji 

relevansinya untuk dipakai dalam mencapai tujuan dalam kehidupan 

bernegara di Indonesia. 

2. Al-Farabi adalahseorang pemikir besar dalam sejarah peradaban 

islam yang berkecimpung dalam persoalan Negara, beliau memiliki 

pemikiran yang menarik untuk dibahas yaitu Konsep-konsep Negara 

Utama. 

3. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan penulis yaitu 

Pemikiran Politik Islam dan lokasi penelitian mudah dijangkau 

dengan sarana dan biaya yang tidak berlebihan. 

 

 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Berbagai pendapat tentang Negara banyak dikemukakan oleh para 

ahli. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan manusia, negara merupakan 

instrumen penting. Sebagai contoh ketika manusia membangun sebuah 

keluarga, dalam komunitas kecil itu, tempat tinggal merupakan hal 

terpenting, tempat tinggal dapat menjadi sebuah tempat berlindung dan 

berkehidupan, salah satu bentuk tempat tinggal adalah Negara. Dalam negara 

akan banyak dibicarakan tentang kriteria negara, Konsep-konsep Negara, 

tujuan dan fungsi Negara, dan lain sebagainya.  

Di antara sekian banyak para ahli di setiap bidang ilmu yang 

membicarakan tentang Negara, terdapat seorang ahli Falsafat Politik Islam 

Klasik yang layak menjadi salah satu referensi. Pemikirannya yang Falsafi 

dan mendalam menjadi nilai lebih dalam menjadikannya referensi tentang 

Negara. Ia adalah Abu Nasr, Muhammad bin Muhammad bin Tarchan. Dan 

panggilan terkenalnya yaitu Al-Farabi. Beliau lahir pada 260 H/870 M.9 

Sebenarnya beliau adalah seorang idealis bahkan cenderung utopis seperti 

Plato. Beliau itu adalah yang bernama Al-Farabi, Al-farabi telah 

menyumbangkan Pemikiran Falsafat Politiknya terhadap Khazanah 

pengetahuan Islam tentang Ketatanegaraan, yang disebut dengan istilah 

Negara Utama (Al-Madinah Al-Faḍhilah). Konsep tentang Negara Utama 

banyak diwarnai oleh pemikiran Plato di dalam karangannya yaitu Republic. 

Di samping itu, Al-Farabi juga hidup dalam kondisi Politik yang kacau yang 
                                                

9Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit, h. 13. 



 

dipimpin oleh Khalifah dinasti ʻAbbasiyyah, sehingga kehancuran demi 

kehancuran Dinasti membuatnya berpikir mengenai suatu bentuk Negara 

Utama. 

Dalam memikirkan Negara Utama itu, seperti halnya Plato, Al-Farabi 

juga melihat bahwa kehancuran negara diakibatkan oleh hancurnya moralitas 

pemimpinnya.10 Untuk kepemimpinan dalam Negara Utama, Al-Farabi 

menjelaskan tentang kriteria dan mekanisme pengangkatan kepala negara dan 

bermaksud agar para pemimpin yang diangkat oleh rakyat lebih bermoral dan 

kompeten. Di samping itu pula, pemimpin yang bermoral dan kompeten 

dapat menjadi fasilitator rakyat untuk mencapai kebahagiaan. 

Di dalam konsep negara utama Al-Farabi, kepala negara adalah satu-

satunya orang yang memegang peranan penting, karena kedudukan kepala 

negara sama dengan kedudukan jantung dalam sistem organ tubuh manusia, 

sumber dan pusat koordinasi sebagai suatu hal yang penting di dalam diri 

manusia yang sempurna. Oleh karena itu, pekerjaan kepala negara tidak 

hanya bersifat politis, melainkan etis sebagai pengendali way of life.11 

Kemudian dalam rangka merealisasi Negara Utama, di samping 

membicarakan tentang pembagian negara berdasarkan ideologi dan 

pandangan tentang masyarakat, Al-Farabi juga membahas tentang kepala 

negara atau seorang pemimpin.12 Dengan tidak menutup kemungkinan 

                                                
10Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit,h. 43. 
11www.priyantarno.blogspot.com (03 Mei 2017). 
12Muhammad Iqbal,Opcit,h. 70. 



 

mobilisasi vertikal dari kelas yang lebih bawah, karena mekanisme alamiah, 

tetapi perlu ditegaskan bahwa tidak semua warganya, tentu saja, akan mampu 

dan dapat menjadi kepala negara atau pemimpin negara. Hanya orang yang 

berada pada kelas tertinggilah yang boleh menjadi pemimpin negara.13 

Tingkat tinggi-rendah posisi mereka ditentukan oleh dekat jauh mereka dari 

“jajaran kepala” negara dan ini ditentukan oleh tingkat kesempurnaan 

pengetahuan mereka tentang keutamaan dan kebahagiaan sesungguhnya. 

Negara atau Kota Utama yang menjadi cita-cita Al-Farabi adalah 

kota-kota yang memiliki ciri-ciri kota yang benar-benar Utama, yang 

dipimpin oleh Penguasa Utama. Lawan dari Al-Madinah Al-Fadhilah(Negara 

Utama) adalah Al-Madinah Al-Fasidah (Negara Rusak/Korup) yang ditandai 

dengan kebodohan, kebobrokan, gonjang-ganjing, dan merugi.14 

Konsep Negara Utama Menurut Al-Farabi, yaitu negara 

sempurnaatauutamayang terbentuk karenasemuaorgan dananggotatubuh 

bekerjasama sesuai dengan tugas masing-masing. Seluruh organ tersebut 

terkoordinir dengan baik demikebaikan dankesejahteraan 

masyarakatdalamnaunganpemimpinyang arif. Dan setiap warga negara harus 

meniadakan  hak-hak pribadi untuk menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan 

negara. Di sangkutpautkan dengan indonesia saat ini masih banyak warga 

negara yang mementingkan kepentingan pribadinya, dan para pemimpin saat 

ini pun hanya ingin mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri tidak 

mencerminkan ke arifan pemimpin seperti yang di sampaikan Al-Farabi. 
                                                

13www.nuhamaarif.blogspot.com(28 April 2017). 
14Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit,h. 102. 



 

Al-Farabi memberikan kriteria khusus untuk menjadi seorang kepala 

negara, seperti yang disebutkan di bawah ini: 

1. Sempurna anggota badannya 

2. Besar pengertiannya dalam memahami 

3. Bagus daya tangkapnya 

4. Sempurna ingatannya 

5. Cakap dan bijak dalam berbicara 

6. Mencintai pengetahuan 

7. Tidak serakah dalam minuman, makanan, dan hubungan seks 

8. Cinta akan kebenaran dan benci kebohongan 

9. Cinta akan keadilan dan benci kezaliman 

10. Tidak hidup dalam kemewahan dunia 

Al-Farabi ingin menggambarkan pula keutamaan bagi kepala negara 

untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktifitas hewani, seperti korupsi, 

manipulasi, tirani, yang merupakan aktualisasi pemerintah jahiliyyah, 

pemerintahan fasik, pemerintahan apatis dan pemerintahan sesat. Karena 

kepala negara menjadi sumber peraturan dan keserasian hidup dalam 

masyarakat, maka ia harus bertubuh sehat, kuat, berani, pintar, serta cinta 

kepada ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. 

Sehingga yang paling ideal menjadi kepala negara adalah mampu 

berkomunikasi dengan akal aktif.  



 

Indonesia sebelum reformasi sangatlah tidak lazim, terjadi banyak 

pertikaian politik maupun ekonomi, seperti peristiwa 27 juli 1996, yaitu 

adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban 

jiwa dan harta, tekanan pemerintah orba terhadap oposisi sangat besar dengan 

adanya tiga kekuatan politik yaitu PPP, GOLKAR, PDI dan dilarang 

mendirikan partai politik yang lain. Kerusuhan pertikaian dan kekerasan 

politik terus berlangsung sepanjang tahun 1996.15 Pemilu pada tahun 1997 

menunjukan GOLKAR sebagai pemenang mutlak. Dengan menangnya 

GOLKAR maka besar dukungan terhadap Soeharto menjadi presiden lagi,  

dengan terpilihnya Soeharto menjadi Presiden dan kemudian membentuk 

Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi.  

Dengan begitu Indonesia membutuhkan perubahan yang dinamakan 

Reformasi. Reformasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan untuk menuju 

yang lebih baik secara konstitual. Dengan semangat Reformasi masyarakat 

indonesia menghendaki adanya penggantian pemimpin sebagai langkah awal 

menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Keadaan indonesia 

setelah Reformasi menjadi lebih makmur, masyarakat memiliki kebebasan 

berpendapat dan kepentingan yang tidak terealisasikan pada masa sbelum 

Reformasi, berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang 

berusaha mengkritik pemerintah, berbaikan bidang HAM.16 

Kondisi Indonesia saat ini sangatlah jauh dari harapan, demokrasi 

hanyalah sebagai pemanis dalam pemerintahan selanjutnya tetaplah para 
                                                

15www.gurupendidikan.com( 20 Mei 2017 ). 
16www.Blogdarisaya.blogspot.co.id ( 18 Mei 2017 ). 



 

petinggilah yang memegang kendali, masih banyak petinggi negara yang 

mementingkan kepentingan pribadnya, dan tidak memikirkan rakyat, 

hukumpun demikian, masih berpacu pada petinggi-petinggi negara, 

masyarakat kalangan bawah lah yang menderita karna hukum hanya berpihak 

pada yang tinggi atau kaya. Masih banyak para pemimpin dan politisi 

seringkali melupakan kewajibannya untuk memimpin negara dengan baik dan 

memakmurkan rakyatnya, mereka lebih mementingkan dirinya akan 

kekuasaan dan keserakahan yang akhirnya membuat mereka nekat untuk 

menjadi seorang koruptor, akibatnya banyak nasib rakyat yang harus di 

korbankan, dari rakyat miskin menjadi semakin miskin dan pejabat yang kaya 

semakin berlimpah ruah hartayanya.  

Disinilah pemikiran Al-Farabi menjadi jalan yang tepat untuk 

mengubah indonesia menjadi Negara yang utama karna dalam pemikiran Al-

Farabi sangatlah memikirkan masyarakat dan menghilangkan kepentingan 

pribadi dalam urusan pemerintahan, Al-Farabi pun menyebutkan pemimpin 

yang arif dalam konsep Negara Utamanya. 

Dengan demikian, penulis ingin mencoba mengangkat judul skripsi 

yang berasal dari sebuah pembahasan menarik di atas yaitu, “Konsep Negara 

Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah)Al-Farabi dan Relevansinya dengan 

NegaraIndonesia” 

 

 



 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik beberapa 

pokok permasalah sebagai langkah memfokuskan penelitian ini. 

1. Bagaimana Konsep Negara Utama menurut Al-Farabi? 

2. Bagaimana Relevansi Negara Uatama Al-Farabi Bagi Negara 

Indonesia? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya menemukan, mengembangkan, mengkaji 

kebenaran dari suatu penelitian. Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Konsep Negara Utama menurut Al-Farabi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansinya bagi Negara Indonesia. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian pada umumnya menemukan, mengembangkan, mengkaji 

kebenaran dari suatu penelitian. Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Negara Utama menurut Al-

Farabi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansinya bagi Negara Indonesia.  

3. Secara Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan pada para pembaca 



 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian yang peneliti 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 peneliti 

berusaha menunjukan dan menjabarkan pendapat Al-Farabi tentang 

Negara Utama (Al-Madianh Al-Fadhilah) serta dasar pijak 

pemikirannya.Penelitian ini juga bersifat analitif yaitu: peneliti berusaha 

melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.17 

2. Metode Pengumpulan Data  

Karena kajian ini adalah kepustakaan, maka sumber datanya adalah 

karya-karya tokoh yang diteliti yang berkaitan dengan pokok masalah. 

Buku-buku yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian menjadi 

acuan pokok yaitu buku karya Al-Farabi (Al-Madinah Al-Fadhilah), 

namun buku yang asli susah untuk ditemukan maka digunakan buku yang 

sudah terjemahan yaitu : Negara Utama yang diterjemahkan oleh Zainal 

                                                
17Nanda Santoso , Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Fajar Mulia, 1996), h. 4. 



 

‘Abidin Ahmad. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan 

detail, maka karangan buku-buku karangan lainnya yang juga berkaitan, 

menjadi rujukan tambahan (secondary reverances) seperti: buku Islam dan 

tata Negara Ajaran, sejarah dan pemikiran, pengantar study ilmu politik. 

3. Pendekatan  

Secara metodelogis, pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan 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 sejarah yang berkaitan dengan peristiwa-

peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.18 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan meng 

sistematikan? data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar 

                                                
18Komarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama; Suatu Kajian Hermaneutik, (Jakarta : 

Paramadian, 1996), h. 12-15.  



 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. 

Selanjutnya setelah melakukan analisis data seperti di atas, maka 

langkah penulis menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, 

penulis menggunakan metode deduksi. Metode deduksi adalah suatu 

metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang 

bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus.19 Penelitian yang 

dilakukan penulis dengan menggenerelasikan data-data pemikiran Al- 

Farabi tentang Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah), sehingga dapat 

dilihat kelemahan ataupun kelebihannya. 

5. Metode Penyimpulan Data 

Selanjutnya, setelah dilakukan analisa seperti diatas, maka penulis 

menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan 

metode logika deduksi. Metode deduksi adalah suatu metode yang dipakai 

untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat umum 

kepada uraian yang bersifat khusus.20 

6. Tinjauan Pustaka 

Al-Farabi adalah salah satu tokoh ternama filusuf politikus islam. 

Yang terkenal dengan teorinya yaitu Al-Madinah Al-Fadhilah (Negara 

Utama). Tidak diragukan lagi tentunya banyak sarjana-sarjana terdahulu 
                                                

19Anton Bakker danAchmadCharisZubair, MetodologiPenelitianFilsafat, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1990), h. 21. 

20Anton Bekker, Ibid,  h. 17. 



 

yang telah berusaha mengungkapkan prihal diri maupun pemikiran beliau. 

Seperti: 

1. Wawan Hermawan mengungkapkan prihal dari Al-Farabi. Komunitas 

intelek muslim abad pertengahan. Dan bahkan mungkin pada periode 

modern, menganggap Al-Farabi sebagai pemikir besar setelah 

Aristoteles. Tidak hanya itu, ia juga dianggap sebagai Guru Kedua 

yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan filsafat 

islam. Didalam karya nya wawan hermawan membahas tentang 

filsafat Al-Farabi yang cukup terkenal dengan judul karya nya seperti : 

Al-Madinah Al-fadhilah, Mabadi Araii Ahli’Imadinati’l fadilah, 

Siyasatu’Imadaniyah, Djawami’u Ssiyasah. 

2. Menurut Muhammad Fanshobi ia membahas tentang kepemimpinan 

dalam negara utama Al-Farabi dalam buku Ara’ Ahl Al-Madinah Al-

Fadhilah atau secara singkat disebut Negara Utama. menuliskan ciri-

ciri negara utama yang menurutnya sebagai konsep ideal untuk 

dijadikan contoh membangun negara. Didalam ciri-ciri negara utama 

itu, Al-Farabi menuliskan beberapa konsep kepemimpinan. Hal ini 

dikeranakan dalam membangun suatu nagara utama, tentu harus 

diimbangi dengan kepemimpinan yang utama pula, negara di 

ibaratkan sebagai tubuh, kemudian pemimpin menjadi pusat dari 

keinginan tubuh itu. 

3. Menurut Mahmuda ia membahas mengenai Konsep Negara Ideal/ 

Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Menurut Al-Farabi, memberikan 



 

penjelasan bagaimana suatu negara tersebut dianggap baik dan 

dianggap kurang baik bagi masyarakat yang merasakannya. ia 

menjelasakan bagaimana negara yang baik dan ideal itu seperti bagian 

tubuh yang saling memiliki kegunaan dan fungsi. Negara yang 

baikmemilikimasyarakat yang baik, pemimpin yang 

baiksertaideologiyang baikgunaterciptanyasuatunegara yang ideal 

yang diidam-idamkannya, demi kepentinganmasyarakat Islam. 

4. HanvitraiamembahaspandanganFilsufpolitikislam Al-

FarabidalamUpayamenuju Negara Utama. 

Iamenjelaskanbahwapemikiranpolitik A-

Farabimengenaitujuanpolitiksangatpentinguntukdicamkanolehpara 

elite politik Indonesia. 

Politikmemilikitujuanuntukkebahagiaanbersama, 

bukansebagaialatuntukmendapatkankekuasaan. Pemikira Al-

farabimunculketikamasakekacauanpolitikdantidakjauhberbedadengan

kondisi Indonesia kini. 

5. UtariRamadhanimengulasmengenaiPemikiranPolitikdari al-

FarabidanKontekstualisasiDalamKondisi Indonesia. 

Iamengulasbahwaberdasarkanpemikiran Al-

farabijikadikaitkandengankondisi Indonesia saatinimaka Indonesia 

cenderungkepada Negara yang rusak. Dimanasaatinibangsa Indonesia 

cenderungbersikapMaterialistikdanIndividualistik.  

 



 

BAB II 

KONSEP NEGARA UTAMA (AL-MADINAH AL-FADILAH) AL-FARABI 

 

A. Konsep Negara Utama(Al-Madinah Al-Fadilah) Al-Farabi 

Berbicara mengenai definisi dan unsur-unsur negara, dapat di mulai 

melalui pendapat Al-Farabi,21 dalam bukunya Negara Utama. Ia mengatakan 

Negara Utama tidak ubahnya sebagai susunan tubuh manusia yang sehat dan 

sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk 

menyempurnakan dan memelihara segala hidup bersama. Sebagaimana halnya 

tubuh manusia yang mempunyai anggota-anggota yang masing-masing berbeda-

beda tugas dan kesanggupannya, di atas semuanya ada suatu anggota yang 

merupakan kepala seluruh anggota : hati. Demikian juga halnya dengan negara, 

masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kepandaian yang berbeda-beda, 

yang dipimpin oleh seorang pemimpin negara. Sedangkan yang lainnya 

membantunya dalam berbagai kedudukan.22 

Negara Utama menurut Al-Farabi, tidak ubahnya sebagai susunan tubuh 

manusia yang sehat lagi sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan 

bekerjasama untuk menyempurnakan dan memelihara segala kebutuhan hidup 

bersama, sebagaimana halnya tubuh manusia yang mempunyai anggota-anggota 

                                                
21Abu Nasir Al-Farabi atau yang  biasa dikenal dengan Al-Farabi ia lahir pada 260 H/870 

M, ia adalah seorang ilmuan dan filsuf islam yang berasal dari Farab, Kazakhtan. Al-Farabi 
dikenal dengan sebutan Guru keDua setelah Aris Toteles karena kemampuannya dalam  
memahami Aris Toteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsuf, buku-buku karya 
Al-Farabi adalah Filsafat Islam, The Political Writings, kitab Al-Musiqa Al-Kabir, dan yang paling 
terkenal adalah tentang urusan negara yaitu Al-Madinah Al-Fadhilah. 

22 Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, (Surabaya : PT. Bina 
Ilmu, 1995), h. 8. 



 

yang masing-masing berbeda-beda tugas dan kesanggupannya, dan diatas 

semuanya ada suatu anggota yang merupakan Kepala dari sekuruhnya, ialah 

jantung, maka begitulah juga halnya Negara, masing-masing rakyatnya 

mempunyai tugas dan kepandaian yang berbeda-beda yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Negara, sedangkan masyarakat yang lain membantunya dalam berbagai 

kedudukan. 

Ada tiga golongan manusia yang layak menjadi pemimpin menurut Al-

Farabi, dari segi kapasitasnya untuk memimpin, yaitu : 

1. Manusia yang memiliki kapasitas yang memandu dan menasehati, ia wajib 

menduduki jabatan menjadi seorang pemimpin utama karena secara 

natural memiliki bakat memimpin, dan dapat menajadi tauladan bagi 

semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Untuk menjadi 

tauladan yang baik, pemimpin haruslah memilki otak yang cemerlang dan 

pengetahuan luas sehingga ia dapat memberi arahan kepada pemimpin-

pemimpin dibawahnya maupun kepada masyarakat umum. 

2. Manusia yang berperan sebagai penguasa subordinat, mereka selain 

memilki ilmu-ilmu teoritis yang spesifik, juga memiliki kayakinan 

terhadap kebenaran dari apa yang diajarkan (pemimpin diatasnya) dan 

mengajarkannya kepada orang lain. Mereka memilki kemampuan 

memimpin di atas rata-rata masyarakat tetapi hanya mampu memimpi 

suatu kota saja. 



 

3. Manusia yang dikuasai sepenuhnnya atau tanpa kualifikasi, mereka yang 

memiliki kamampuan teoritis dan kekuatan yang amat terbatas.23 

Maksud dari Al-Farabi menentukan kapasitas pemimpin adalah untuk 

memberi gambaran umum kriteria manusia agar kita dapat menentukan pemimpin 

berdasarkan potensi-potensinya dalam memimpin sebuah negara. Pada lignkup 

yang lebih khusus tentang kota ini, Al-Farabi sebenarnya memformulasikan 

gagasan kota idealnya dangan bertumpu pada dua konsep utama. Pertama, konsep 

tentang pemimpin dan yang dipimpin, atau konsep kepemimpinan. Kedua, konsep 

kebahagiaan. 

Al-Farabi juga berpendapat bahwa negara lahir atas persetujuan bersama 

dari penduduk suatu masyarakat kota yang saling bertukaran didalam kebutuhan 

hidupnya. Mereka mempunyai kepandaian yang berbeda-beda, tetapi berjanji akan 

menyumbangkan hasil kepandaianya itu untuk menuju suatu cita-cita negara yang 

dijunjung bersama-sama, ialah kebahagian.Setiap negara yang dibangun harus 

mempunyai tujuan (ends of the state), yang menjadi cita-cita utama dan idaman 

oleh setiap warga negaranya. Al-Farabi menegaskan bahwa setiap warga negara 

harus mempunyai ide (Arā‟u) yang harus diperjuangkan terus-menerus dan 

menuju kepada suatu titik yang terakhir dari negaranya, yang menjadi harapan dan 

tujuan bersama. Untuk Al-Farabi tujuan terakhir itu ialah “kebahagian ”. 

1. Ideologi Warga Negara Menurut Al-Farabi 

Cita-cita Utama atau Negara Sempurna. Konsepnya tersebut 

diuraikan dalam buku yang berjudul “Arā‟u ahli Madīnah al-Fāḍilah” 
                                                

23Eko Indrayadi, Pemikiran Politik Al Farabi, (www.agil-asshofie.blogspot.co.id), di 
akses, 12 Januari 2018. 



 

(The principle of the community of model City). Berdasarkan pendapatnya 

bahwa negara adalah berasal dari masyarakat kota. Membicarakan soal 

negara dimulailah dari manusia yang menjadikan warga negara tersebut 

dan yang membentuk masyarakat itu. Manusia atau warga mempunyai 

dasar fikiran dan pendapat yang mengharuskan dia bekerja dan berjuang 

mencapai tujuan negara yang terakhir ialah kebahagian. 

Manusia yang berfikir dan bercita-cita yang dapat menjadi warga 

negara dari suatu negara, dan suatu negara utama hanya dapat didirikan 

oleh warga yang utama pula. Untuk menjadi warga negara yang utama 

tersebut manusia harus mempunyai kemauan bulat yang mendorongnya 

untuk bertindak baik, dimana perbuatan itu mendorongnya untuk bertindak 

baik maupun tindakan itu sudah dilakukan dalam bentuk perbuatan. 

2. Akhlak Utama Menurut Al-Farabi 

Mengenai soal akhak utama ini Al-Farabi membicarakannya di 

dalam buku yang komentarnya terhadap karangan Aristoteles yang 

dinamakannya Kitabu al- Akhlaq (Aristotle Nicomachaen ethics). Buku ini 

adalah buku pertama dalam bahasa arab mengenai ilmu akhlak. Sebagai 

perintis jalan ilmu tersebut Al-Farabi sudah meletakkan dasar-dasar yang 

kuat. Bukan saja ia menterjmahkan berbagai buku-buku dan pendapat 

Aristoteles, yang berdasarkan kepada filsafat semata, tetapi dibawahnya 

dasar baru yang lebih kuat ialah agama Islam, dan ia memberikan tujuan 

bahwa yang akhir dari akhlak adalah mencapai kebahagian total, 



 

kebahagian materil dan kebahagian spritual, akhlak dibaginya menjadi 2 

bagian: 

a. Akhlak (Mahmudah) adalah akhlak yang baik 

b.  Akhlak (Mazmumah) adalah akhlak yang jahat. 

c. Setiap warga negara yang utama melatih diri dan 

membiasakan sifat-sifat yang utama, sehingga menjadi 

karakter (tabi‟at) yang baik baginya dan menjauhkan 

dirinya dari tiap-tiap perbuatan yang tercela dan tiap-tiap 

sifat yang rendah. 

Sesuai dengan syarat-syarat yang dikemukakannya bahwa setiap warga 

negara harus mempunyai ideologi, begitu juga warga itu harus mempunyai akhlak 

yang utama. Dengan apakah akhlak yang utama itu dapat diketahui dan apakah 

ukurannya yang diapakai untuk menetapkan akhlak yang yang rendah (jahat). 

Aristoteles menjawabnya: ukurannya ialah fikiran (akal), dan falsafah. 

Dijamansekaranginibisadijabarkanmenjadi 5 dasaryaitu: theologis(agama), 

hedonis(rasa senang), utilistis(manfaat), vitalistis(kekuasaan), 

naturalistis(hukumalam), danidealistis ( cita-cita yang tinggi). 

 

B. LatarBelakangTerciptanyaKonsepAl-Madinah Al-Fadilah Al-Farabi 

Adapun yang menjadi latar belakang dalam terciptanya konsep (Al-

Madīnah al-Fāḍilah/ Negara Utama) ini disebabkan: 



 

1) Ia hidup pada masa Khalifah al-Muṭiʻ yang merupakan suatu periode 

paling kacau dengan stabilitas politik yang sangat mengenaskan pada 

waktu itu. 

2) Kehancuran demi kehancuran dinasti membuatnya berpikir dan 

berimajinasi mengenai suatu bentuk negara ideal yang pernah ia lihat pada 

dinasti Sammaniyyah. 

3)  Stabilitas politik dan kondisi kehidupan al-Farabi menunjukkan bahwa ia 

hidup di dalam sebuah negara yang mengalami kekacauan yang ditimpa 

berbagai macam konflik yang dilatar belakangi adanya motif politik, 

4) Stabilitas poiltik yang tidak aman, yang mengalami beberapa pergantian 

khalifah, sehingga tidak adanya suatu efektifitas pemerintahan yang stabil. 

5) Farabi dalam hidupnya tidak dekat dengan penguasa dan tidak menduduki 

salah satu jabatan pemerintahan, di satu pihak merupakan keuntungan oleh 

Farabi mempunyai “kebebesan” dalam berpikir tanpa harus berusaha 

meyesuaikan gagasannya dengan pola politik yang ada pada masa itu.24 

C. Tujuan Al-FarabiDalamKonsep Negara UtamaAl-Madinah Al-Fadilah 

Adapun tujuan Al- Farabi di dalam konsep Negara utama (Al-Madinah    

Al-Fadilah) antara lain adalah sebagai berikut : 

1) Mencita-citakan akan mengatur dunia Internasional dengan satu lembaga 

yang bersifat Universal dan untuk mencontohkan suatu negara utama (Al-

Madīnah Al-Fāḍilah), seperti halnya pendapat Plato dan Aristoteles, yaitu 

suatu negara yang sempurna lagi cerdas dimana pemimpin negaranya 

                                                
24Mahmud. Konsep Negara Ideal/UtamaAl-Madinah Al-Fadilah, (Al-Lubb, Vol. 2, No. 2, 

2017) h.294 



 

dipimpin oleh seorang filosof yang suci jiwanya sehingga dapat mendekati 

sifat seorang Nabi.25 

2) Negara menurut al-Farabi, adalah suatu negara ketuhanan yang bertujuan 

kebahagian bersama, materil dan spritual dibawah pimpinan seorang 

Presiden dan atau bersama wakil-wakinya yang bersifat kenabian. Negara 

itu didukung oleh rakyatnya yang bersifat gotong royong, kolektif dan 

kooperatif di dalam cara berfikirnya dan cara bekerjanya. 

 

D. Indikator Negara Utama 

Pada masa hidup Al-Farabi kala itu tentunya sistem monarkhi absolut 

dianut oleh hampir seluruh negeri di dunia. Tetapi ia telah memikirkan tentang 

“Kebahagiaan tertinggi” untuk penduduk “Negeri Utama” yang ia dambakan.Bisa 

dibilang pendapat Al-Farabi cenderung terlalu “Sosialis” di masanya. Karenanya, 

pemikiran cendekiawan ini benar-benar menjadi pembanding untuk bentuk 

monarkhi absolut. Dr. A. Lysen menyebut sistem ini monarkhi absolut dengan 

sindiran, “ Seluruh pergaulan hidup digunakan untuk kepentingan manusia yang 

seorang itu saja (Raja/Kaisar–Pen). Lebihlanjutdijelaskan, menurut Al-

Farabiadabeberapaindikator yang mencirikansebuah Negara Utama, 

indikatortersebutialah : 

 

 

                                                
25 Dr. Ostman Amien, Syahsyiat wa Mazhab Falsafiah, (Darru al-kutubi al-arabiyah, 

Cairo, 1364 H/1945), h lihat Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama, h. 103 . 



 

1. AdanyaKepemimpinan Raja-Filosof 

Plato benar-benar mempengaruhi pemikiran Al-farabi dalam 

memadankan negara dengan manusia yang memiliki organ-organ dengan 

fungsinya masing-masing. Bagian terpenting adalah otak (kepala) namun 

harus dikendalikan oleh hati. Maka dalam konteks negara, yang terpenting 

adalah pemimpinnya. Dan secara hierarkhis dibantu oleh yang lain, 

sebagai mana jantung dan organ lainnya membantu kinerja otak. 

Ia kemudian membuat kulifikasi ideal untuk seorang pemimpin 

seperti :  

1) Kecerdasan 

2) ingatan yang baik 

3) Pikiran yang tajam 

4) Cinta pada pengetahuan 

5) Sikap zuhud kepada harta dan semua hiasan dunia 

6) Cinta pada kejujuran,  

7) Murah hati 

8) Cinta keadilan 

9) Ketegaran dan keberanian 

10) Sehat jasmani, danfasih berbicara 

Ditambahkannya lagi sebuah kriteria yang amat filosofis, yaitu Aql 

Fa’al /Akal Aktif, sebuah kemampuan akal yang dimiliki seorang 

pemimpin yang telah mendapatkan kebahagiaan hakiki  dan senang 



 

berhubungan dengan alam rohani. Kebahagiaan hakiki yang dimaksudkan 

olehnya terpengaruh dari konsep Tasawuf Al-Farabi, yaitu Tasawuf 

Eudemonistik (kebahagiaan) sebagai serapan dari pemikiran Aristoteles 

tentang kajian Eudaimonia (bahagia). Franz Magnis Suseno menjelaskan 

tentang konsep ini, yaitu kita hendaknya hidup dan bertindak sedemikian 

rupa sehingga kita mencapai hidup yang baik, yang bermutu. Hidup kita 

akan menjadi lebih baik bila kita mampu menggapai akhir tujuan hidup 

kita. Al Farabi menambahkan dalam makna kebahagiaan itu sebagai 

“…jika jiwa manusia menjadi sempurna di dalam wujud dimana ia tidak 

membutuhkan, dalam eksistensinya, kepada suatu materi.”26 

Ia berhasil menyelesaikan permasalahan Eudaimonia Aristoteles 

tentang “kehidupan yang bermutu” dengan menambahkan konsep 

Asketisme Tasawuf tentang “peniadaan diri.” Kajiannya di atas itu 

memiliki konsekuensi, apabila ingin menggapainya maka harus dilakukan 

dengan dua kehendak, yaitu tindakan fikir dan tindakan fisik. Tidak semua 

jiwa mampu menggapai martabat kebahagiaan hakiki. Hanya jiwa yang 

suci dan bersih saja yang mampu meraihnya. Jiwa yang suci mampu 

menempuh alam ghaib, melmpaui alam materi menuju alam kesaksian 

hakiki dan keindahan abadi. Inilah yang disebut sebagai Ittishal 

(berhubungan dengan Allah). kemampuan seperti itu memang dimiliki 

secara sempurna oleh seorang Nabi. Jika tiada seorang Nabi sebagai 

seorang kepala negara, maka dapat digantikan oleh seorang yang 

                                                
26Mahmud, Opcit, h.284. 



 

dipandang memiliki sifat Nabi, yaitu filosof. Karena, minimalnya para 

filososf memiliki Akal Fa’al, sekalipun tidak bisa mendapat wahyu. 

Terlihat sekali bahwa ia mengambil Par Excellence seorang pemimpin 

ideal dengan sosok Nabi/Rasulullah. Berarti telah terjadi Islamisasi dalam 

pemikiran seorang Raja-Filosof-nya Plato yang ia usung. 

2. Tatanan Organik yang Harmonis Sebuah Negeri 

Kerjasama sosial dari segi cakupannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu  

kerjasama antara penduduk dunia secara umum (Ma’murah), kerjasama dalam 

satu komunitas (Ummah), dan kerjasama antara penduduk negeri (Madinah). 

Ia melihat bahwa negeri adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mencapai 

kesempurnaannya. Kebahagiaan dalam sebuah negeri dapat dengan mudah 

dicapai karena sikap kooperatif para penduduknya sebagai tatanan organik di 

dalamnya. Untuk dapat melihat bentuk ideal Negeri Utama secara utuh, Al-

Farabi menyebutkan negeri-negeri yang berlawanan/negasi dari Negeri 

Utama, seperti : 

a) Negeri-Negeri Bodoh (Al-Madinah Al-Jahilah) 

Negeri bodoh didefinisikan sebagai negeri yang penduduknya 

tidak mengenal kebahagiaan (hakiki). Kebahagiaan ini tidak pernah 

terlintas dalam hati penduduknya. Sekalipun diingatkan tentang 

kebahagiaan hakiki itu mereka akan mempercayainya. 

 



 

b) Negeri-Negeri Pembangkang / Korup / Fasik (Al-Madinah Al-

Fasiqah) 

Negeri-negeri ini mengenal Tuhan dan kehidupan akhirat, tetapi 

mereka gagal dalam mengamalkannya. Ditambah lagi perbuatan mereka 

sama seperti penduduk Negeri-negeri Bodoh. Penduduknya menolak 

untuk mengamalkan apa-apa yang mereka percayai. Kecondongan 

sikapnya pun lebih kepada keburukan dibandingkan dengan kebaikan. 

 

c) Negeri-Negeri yang Berubah (Al-Madinah Al-Mubaddilah) 

Bentuk bagi negeri-negeri yang penduduknya mula-mula 

memiliki pandangan dan pikiran yang sama dengan penduduk Negeri 

Utama. Tetapi kemudian mengalami kerusakan/kekeliruan dalam 

pandangan tentang Tuhan dan Akal Aktif. Sehingga kemudian Negeri-

negeri ini berubah menjadi negeri sesat. 

d) Negeri-Negeri yang Sesat (Al-Madinah Al-Dhalalah) 

Negeri-negeri ini penduduknya mengetahui tentang pandangan 

yang benar dan perbuatan baik, tetapi kemudian sesat karena seperti 

telah disebutkan di atas. Hal itu disebabkan oleh pemimpinnya yang 

menganggap dirinya nabi (nabi palsu) dan kemudian menyesatkan 

banyak penduduk melalui kata-kata dan perbuatan.27 

 
                                                

27Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit, h. 103-105. 



 

3. TerdapatNilai-NilaidariNegeriUtama 

Nilai ideal Negeri Utama bagi Al-Farabi dimulai secara fundamental-

general adalah kerjasama sosial. Menurutnya, penduduk Negeri Utama terbagi 

dalam kelompok-kelompok atau semacam kelas-kelas sosial. Diferensiasi 

kelas tersebut didasarkan pada kelebihan-kelebihan, kecenderungan-

kecenderungan alamiah, dan kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing 

individu yang tergabung di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan itu maka tercipta kelompok yang layak memerintah dan 

diperintah. Pembagian ini bersifat hierarkhis seperti fungsi-fungsi organ 

tubuh. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Semua bagian memainkan peran 

masing-masing agar tercipta keseimbangan, harmoni bagi Negeri Utama. 

Sekalipun mempertahankan hierarkhi, namun tujuannya ialah efektivitas 

sosial. 

Ahmad Hanafi, M.A. menegaskan bahwa kesamaan pemikiran Plato 

dan Al-Farabi terlihat dalam bentuk Republik-nya. Dalam masalah 

kebahasaan, ia menyebut kepala Negeri Utama sebagai “Raja” tetapi kriteria-

kriteria yang ia berikan sangat sulit dipenuhi dalam tatanan monarkhi. De 

Boer menganggap Al-Farabi telah menonjolkan sifat-sifat kemanusiaan dan 

kefilosofan pada diri Kepala Negara (dari Negeri Utama) nya.Peran Raja-

Filosof amat sentral dalam ide Negeri Utama yang ideal bagi Al-Farabi. Saat 

ia berbicara tentang kategorisasi pemimpin, ia membagi dalam tiga jenis 

pemimpin dan kapasitasnya yaitu : 



 

1) Pemimpin tertinggi yang memiliki kapasitas pemandu dan penasihat; ia 

tidak butuh panduan dan nasihat,  

2) pemimpin sub-ordinat yaitu pemimpin yang juga dipimpin ; mampu 

memandu dan menasihati namun masih membutuhkan bimbingan,  

3) Objek kekuasaan, yaitu mereka-mereka yang dipimpin secara penuh 

karena tidak memiliki kapasitas memimpin dan masih butuh panduan serta 

nasihat. Kategorisasi ini digunakan olehnya untuk menjelaskan struktur 

pejabat negara. 

Keunikan pemikiran Al-Farabi ialah konten eskatologis dalam 

pemikiran politik Negeri Utama. Dia berpendapat bahwa pada dasarnya hanya 

penduduk Negeri Utama saja yang mampu menggapai kebahagiaan, tetap 

hidup setelah mati sebab mereka telah mengaktualkan jiwa intelektual mereka 

yang terpisah dari badan. Menurutnya juga ada dua kemugkinan nasib Negeri 

Bukan-Utama secara eskatologis. Pemimpin dan warga negeri yang Jahil 

(Bodoh), yang sadar membuat kejahatan dan selalu bernafsu kenikmatan 

semu, jiwanya akan menderita selama-lamanya setelah kematian. Namun bagi 

mereka yang tak pernah mengetahui kebahagiaan yang sejati/hakiki, setelah 

mati akan terlahir kembali sebagai binatang dan akhirnya akan musnah tanpa 

bekas. Jiwa- jiwa orang yang berpengetahuan tidaklah kekal, hanya jiwa orang 

yang baik akan hidup abadi. Maka kesimpulannya adalah Negeri Utama ini 

harus mengenal Tuhan, Akal Aktif (Aql Fa’al) seorang Raja-Filosof, 

bersandar pada tata nilai kebajikan yang harmonis, dan sadar/percaya akan 

dunia eskatologis (setelah mati). 



 

BAB III 

BIOGRAFI AL-FARABI 

 

E. Riwayat Hidup 

Al-Farabi yang memilki nama lengkap Abu Nasr, Muhammad bin 

Muhammad bin Tarchan dan memiliki nama panggilan Al-Farabi, nama panggilan 

ini berasal dari desa tempat kelahirannya yaitu di Farab yang sekarang bernama 

Otrar28 dalam daerah Transoxania, Turkistan.29 Lahir pada 260 H = 870 M, dari 

turunan Turki. Ayahnya seorang opsir rendahan bangsa Persia dalam tentara turki, 

sedangkan ibunya berasal dari desa di Turki, Al-Farabi hidup ditengah 

kegoncangan yang dahsyat dari masyarakat dan politik Negara Islam, dan wafat 

pada tahun 339 H = 950 M, di Haleb, Aleppo.30 

Pemerintah pusat Abbasiyah di Bagdad sedang berada dalam kekacauan 

dibawah tekanan para diktator, dizaman Khalifah Radi pada tahun 322-329 H = 

934-940 M, Khalifah Muttaqi pada tahun 329-333 H = 940-944 M, dan pada masa 

Khalifah Mustakfi pada tahun 333-334 H = 944-945 M. Negara dari berbagai 

daerah mulai mengambil alih kekuasaan, berpindahlah segala kemajuan dan 

                                                
28 Otrar adalah sebuah kota yang terletak ke arah tenggara dari Turkistan, kota ini dikenal 

dengan nama Yasi atau Shavgar. Otrar pernah menjadi sebuah kota pusat perdagangan dan 
digantikan oleh Turkistan, (www.wikipedia.com, 15 November 2017). 

29 Turkistan yang dahulu dikenal dalam Bahasa Rusia Turkestan adalah sebuah kota di 
Provinsi Kazakhstan Selatan di Kazakhstan, kota ini terkenal dengan kota bersejarah dengan 
ditemukannya peninggalan masa lalu dari abad ke-4. Kota Turkistan terletak didekat Sungai Syr 
Darya dengan jarak sekitar 160 km, Turkistan memiliki pendudukan sebesar 142.899 jiwa pada 
tahun 2009, (www.aminbenahmed.blogspot.com, 15 November 2017). 

30 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta : 
Kencana, 2010), h. 5.  



 

kebesaran dari pusat bagdad kedaerah-daerah, menurut kesanggupan dan 

kecakapan masing-masing kepala Daerahnya. 

Tentang silsilah kehidupuan atau biografi Al-Farabi sangatlah bersimpang 

siur, mulai dari soal tanggal dan tempat lahir, asal-usul turunannya, jabatan dan 

usaha selama hidup, guru tempat dia belajar, dan sampai pada soal meninggalnya, 

belum ditemukan kepastian dari masalah tersebut. Tidak banayak dikenal selama 

dia tetap tinggal didaerah asalnya, sampai usianya mencapai 40 tahun, disinilah ia 

belajar dan bekerja. Dan pernah memangku jabatan hakim dalam daerahnya yang 

kecil itu.31 

Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, karena 

kamampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama 

dalam kajian ilmu filsafat. Dia adalah filsuf islam pertama yang berupaya 

menghadapkan, mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik 

yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti didalam 

konteks agama dan wahyu.32 

F. Latar Belakang Pendidikan dan Karirnya 

Al-Farabi dikenal rajin belajar dan memilki otak yang cerdas, selama 

hidupnya Al-farabi selalu berpindah tempat,  pada saat muda ia muda ia belajar 

ilmu Islam dan musik di Bukhara, setelah mendapat pendidikan awal, Al-Farabi 

belajar logika kepada seorang Kristen Nestorian yang berbahsa Suryani, yaitu 

Yuhannah ibn Haylan, pada masa kekhalifahan al-mu’tadid (892-902), Al-Farabi 

pergi ke baghdad dan dia unggul dalam ilmu logika, Al-Farabi selanjutnya banyak 
                                                

31 Zainal ‘Abidin Ahmad, Negara Utama,(Jakarta : P. T. Kinta, 1968), h. 13. 
32Wawan Hermawan, Konsep Negara menurut Al-Farabi, (file.upi.edu/Direktori/FPIPS/), 

diakses, 03 November 2017. 



 

memberi sumbangsih dalam penempaan falsafat baru dalam bahasa Arab 

meskipun menyadari perbedaan antara tata bahasa Yunani dan Arab.33 

Pada kekhalifahan Al-Muktafi dan awal kekhalifahan Al-Muqtadir, Al-

Farabi pergi ke Konstantinopel dan tinggal disana selama 8 tahun serta 

mempelajari seluruh silabus falsafat. Pada tahun 297 H. Ia telah kembali ke 

Baghdad, kembalinya ia ke Baghdad adalah untuk belajar, mengajar, mengkaji 

buku yang ditulis oleh Aristoteles dan menulis karya-karyanya. Setelah hijrah ke 

Baghdad dan tinggal dsana selama 20 tahun, ia memperdalam ilmu-ilmu falsafat, 

logika, etika, ilmu politik, musik, dan lain sebagainya. Disinilah ia kembali 

memperdalam falsafat Yunani yang sangat ulung di dunia Islam. Meskipun 

kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf yunani 

seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di 

berbagai bidang seperti matematika, falsafat, pengobatan, bahkan musik. Kitab al-

Musiqa. Ia dapat memainkan dan telat menciptakan berbagai alat musik.34 

Pada tahun 330 H al-Farabi telah berpindah ke Damaskus yaitu suatu 

daerah di Negara Syiria akibat kekacauan dan ketidakstabilan politik yang berlkau 

di Baghdad. Pada tahun 332 H al-Farabi pergi ke Mesir, tetapi tidak diketahui 

tujuan mengapa dan kegiatan ia disana, tapi menurut Ibn Abi Usaybi’ah yang 

mana merupakan seorang ahli sejarah, al-Farabi telah mengarang sebuah karya 

mengenai politik ketika berada di Mesir yaitu sekitar tahun 337 H. 

Hampir 10 tahun Al-Farabi hidup mondar-mandir antara Damaskus-

Aleppo, disinilah datang masa tragis dimana hubungan antara pembesar 
                                                

33Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, (Surabaya : PT. Bina 
Ilmu, 1995), h. 12. 

34 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Opcit, h. 6. 



 

Damaskus dengan Kepala Daerah Aleppo sedang memburuk, dalam peperangan 

ini Al-Farabi menjadi penasehat ahli pribadi dari Saifu’ddaulah al Hamdani yaitu 

seorang Kepala Daerah Aleppo, tidak lama sesudah Demaskus dikalahkan oleh 

Aleppo, Al-Farabi menutup usia di usianya yang ke-80 tahun pada bulan Radjab 

339 H = Desember 950 M.35 

Memang dimasa hidupnya, Dunia Islam sedang berada dalam kekacauan. 

Pemerintah pusat Abbasiyah di Baghdad hanya tinggal namanya saja, Ibukota 

Baghdad selalu dalam kekacauan, menjadi perebutan antara diktator. Maka 

berpindahlah segala kekuasaan dan segala kegiatan kedaerah-daerah dan 

muncullahKepala-kepala Daerah yang berjiwa besar untuk melanjutkan kemajuan 

dan peradaban pada masa itu.36 

G. Karya-karyanya 

Al-Farabi hampir menguasai seluruh ilmu pengetahuan, dikarnakan Al-

Farabi menjadi guru kedua setelah Ariestoteles tentunya ia tidak main-main dalam 

mempelajari dan memperdalam segala bidang study yang ia pelajari saat ia 

sekolah masih sekolah. Al-Farabi mengarangkan buku-buku yang berharga, baik 

berisi karangan gurunya ataupun dari pemikirannya sendiri, adapun karyanya 

berupa komentar-komentar  terhadap filsuf terdahulunya.37 

Tercatat bahwa buku Al-Farabi mencapai jumlah 102 buku, yang terbagi 

antara 17 buku bersifat komentar, 60 buku karangannya dan 25 buku risalah. 

Berdasarkan 6 lapangan pengetahuan buku karya Al-Farabi mencapai 117 buku, 

                                                
35 Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta : UI Press, 1993), h. 49. 
36 Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit, h. 17. 
37 Ahmad Hanafi, Pengantar filsafat Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), h. 82. 



 

di antaranya mengenai mantic = logika Al-Farabi menciptakan 43 karangannya, 

11 buku mengenai ilmu musik, tehnik, bintang-bintang, dan hitungan, 10 buah 

mengenai ilmu alam meliputi kimia, hewan, kedokteran, dan cakrawala, 11 buku 

mengenai ilmu ketuhanan meliputi ilmu metafisika, rahasia alam, akal, 14 buku 

mengenai ilmu politik yang meliputi ilmu ahlak dan kenegaraan, dan 28 buku 

mengenai bunga rampai, yang meliputi karangan-karangan filsuf yunani dan yang 

lainnya. Jika dilihat dari karangannya ilmu filsuf islam benar-benar menguasai 

segala capang ilmu pengetahuan seperti yang telah disebutkan diatas.38 

Buku Al-Farabi yang telah diterjemahkan kedalam bahasa arab berjumlah 

6 buah ditambah dengan 12 buku-bukunya yang tersebar diberbagai perpustakan 

di Eropa, mengenai ilmu logika, kemudian 8 buku mengenai politik. Ia memulai 

karangannya pada 310 H = 941 M sewaktu ia masih berada di Harran, setelah 

usianya mencapai 50 tahun. Nama Al-farabi semakin tinggi karena ia menciptakan 

konsep-konsep yang orisinil, anilasa-analisa yang dalam dan tinggi dalam ilmu 

pengetahuan, baik bersifat ilmiah maupun bersifat praktis.39 

Al-Farabi masuk dalam barisan para sarjana yang mempunyai konsepi-

konsepi yang teratur dalam mengemukakan teori politik, adapun buku politik 

karangannya adalah : 

1. Mabadi Arai Ahli’lmadinati’lfadilah 

The Principles Of The Community Of Model City = Dasar-dasar 

Idioleogi Warga Negara Utama.Atau singkatnya dinamakan Madinatu 

‘lfadilah, buku ini mulai ditulis oleh Al-Farabi sewaktu di Baghdad dan 
                                                

38 Yusran Asmuni, Pertumbuhan dan Perkembangan Berpikir dalam Islam, (Surabaya : 
Al-Ikhlas), h. 43. 

39Munawir Sadzali,Opcit, h.53. 



 

dibawanya pindah ke Syam pada ahir 330 H, dan disempurnakan di 

Damaskus pada 337 H. Karyanya ini menceritakan bagaimana konsepsi-

konsepsi menjadi Negara Utama. Karna Al-Farabi menciptakan sebuah 

Negara Utama adalah negara yang benar-benar utama, baik dari segi 

pemimpin negara, bahkan sampai pada masyarakatnyapun dibahas oleh 

Al-Farabi dalam karangannya ini.40 

2. Syasatu’lmadaniyah 

Political Economi atauPolitik Perekonomian, buku ini juga 

dinamakan Mabadi ‘I Mawadjudat (Dasar-dasar Segala Wujud), dan telah 

dicetak di Heidar Abad, India pada 1346 H. Kedua buku diatas telah 

diakui oleh Ibnu Abi Usaibi’ah41 dan Ibn Al-Qifti,42 sebagai dua buku yang 

tidak ada bandingannya. Buku siyah adalah buku yang mengumumkan 

petunjuk yang praktis dari teori politik yang telah dipelopori oleh Al-

Farabi.43 

3. Kitabu ‘lalfaz laflatuniyah wa takwini ‘ssiyasati ‘lmulukiyah wa laklaq 

Buku ini berisi kata-kata Plato tentang bagaimana cara membentuk 

negara monarchi dan ahlak.44 

                                                
40Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit, h. 31. 
41 Ibnu Abi Usaibiah, atau nama lengkapnya Muwaffkuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin 

Al-Kassim bin Khalifah bin Yunus Al-Khazraj. Ia adalah seorang ahli kedokteran muslim Arab 
dan ahli Biografi serta merupakan seorang ahli sejara kedokteran pertama yang menulis Sejarah 
Kedokteraan Arab. Ia berasal dari keluarga dokter, ayahnya sendiri adalah dokter mata dan lahir di 
Damaskus sekitar tahun  590 H = 1994 M. Ia diutus menjadi kepala rumah sakit Nasiri, Mesir. 
Setelah satu tahun ia menarik jabatan tersebut dan memenuhi panggilan tugas dari Kesultanan 
Damaskus di Salkhad, (www.republika.co.id, 10 November 2017) 

42 Ibn Al-Qifti adalah seorang sarjana Arab Mesir, penulis, pelindung dan Administrator 
di bawah kekuasaan Ayyubiyah di Aleppo, lahir pada 568 H = 1172 M di Mesir, 
(www.muslimphilosophy.com/ei2/kifti.htm, 20 November 2017). 

43Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.95. 
44 Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit, h. 32. 



 

4. Tahshilu ‘ssa’adah 

Isi dari karangannya ini adalah reahaalisasi tentang kebahagiaan, 

yaitu mengenai usaha-usaha untuk mencapai tujuan Negara.45 

H. Pokok-pokok Pemikiran Al-Farabi Tentang Negara 

Dari beberapa pokok-pokok  pemikiran Al-Farabi yang membahas tentang 

konsep Negara di sini penulis membahas dari beberapa pemikiran Al-Farabi 

diantaranya. 

a. Negara 

Pendapat Al-Farabi mengenai Negara, bahwa Negara lahir atas persetujuan 

bersama dari penduduk suatu masyarakat kota yang saling bertukaran didalam 

kebutuhan hidupnya. Mereka mempunyai kepandaian yang berbeda-beda, tetapi 

berjanji akan menyumbangkan hasil-hasil kepandaiannya itu untuk kebutuhan 

anggota-anggota masyarakatnya dan untuk menuju suatu cita-cita Negara yang 

dijunjung bersama-sama yaitu kebahagiaan. 

Pendapat Al-Farabi tentang Negara yaitu Theory of the Compact for 

Mutual Renunciaction og Rights, yaitu segenap Warga Negara secara iklas dan 

sukarela berjanji meniadakan hak-hak pribadinya masing-masing untuk 

menjunjung cita-cita bersama. Mungkin ide kejurusan ini sudah pernah dilahirkan 

oleh Plato dari Yunani didalam bukunya Politeia, tetapi ide tersebut telah 

dipertegas oleh Al-farabi sehingga menjadi suatu teori, dengan uraiannya yang 

panjang lebar, seperti yang telah disebutkan di atas. 
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Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi 

pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam 

masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, manusia 

hidup dalam suatu kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh 

pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam satu wilayah dapat 

memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan 

lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.46 

Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai 

kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Atau suatu kelompok sosial 

yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang terorganisasi di bawah 

lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, 

berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. 

Al-Farabi mendefinisikan Negara yang dimulai dalam bukunya Negara 

Utama. Ia mengatakan Negara Utama tidak ubahnya sebagai susunan tubuh 

manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan 

bekerja sama untuk menyempurnakan dan memelihara segala hidup bersama. 

Sebagaimana halnya tubuh manusia yang mempunyai anggota-anggota yang 

masing-masing berbeda-beda tugas dan kesanggupannya, di atas semuanya ada 

suatu anggota yang merupakan kepala seluruh anggota yaitu Hati. Demikian juga 

halnya dengan  Negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan 

                                                
46Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit, h. 51. 



 

kepandaian yang berbeda-beda, yang dipimpin oleh seorang pemimpin Negara, 

sedangkan yang lainnya membantunya dalam berbagai kedudukan. 

Setiap Negara  yang dibangunkan harus mempunyai tujuan yang menjadi 

cita-cita utama dan idaman oleh setiap warganegara. Al-Farabi menegaskan 

bahwa setiap warganegara harus mempunyai ide yang harus diperjuangkannya 

terus menerus dan menuju kepada satu titik yang terahir dari Negaranya. Yang 

menjadi harapan dan tujuan bersama. Bagi Al-Farabi tujuan yang ahir itu adalah 

kebahagiaan. 

Kebahagiaan menurut Al-Farabi ialah kebaikan yang tertinggi yang 

diidam-idamkan. Tidak satupun yang lebih tinggi dari padanya, yang mungkin 

dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan 

dan dengan usaha. Dan manusia tidak bisa memahamkan apa arti keutamaan. 

Kebahagiaan jasmani dan rohani, meterial dan sepiritual, untuk hidup didunia 

danm di ahirat.47 

Untuk mencapai kebahagiaan yang komplit itu, setiap warga negara 

haruslah memilki ide yang tinggi, yang senantiasa siap sedia menyumbangkan 

segenap pemikiran dan usahanya, demi kepentingan masyarakat bersama. 

Bukanlah kebahagiaan perseorangan, karena Al-Farabi tidklah mengenai 

kepentingan perseorangan didalam soal pembangunan Negara mencapai 

tujuannya, tetapi kebahagiaan bersama yang dinikmati secara merata oleh seluruh 

rakyat. 
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Negara yang menjadi cita-cita utama Al-Farabi adalah Negara Utama, 

yaitu Negara yang benar-benar sempurna, dari segi pengaturan kenegaraan, 

pemimpin dan masyarakatnya. Semua berjalan dengan aturan-aturan yang telah 

dibuat oleh Undang-Undang, Negara Utama menurut Al-Farabi adalah sebuah 

Negara yang terbentuk seperti susunan tubuh manusia, yang seluruh anggotanya 

bekerjasama sesuai dengan tugas masing-masing, dan seluruh organ tersebut 

terkoordinir dengan baik dalam naungan Pemimpin yang arif. 

Selanjutnya Al-Farabi menyebutkan lawan dari Negara Utama, yaitu 

Negara yang bodoh, Negara rusak, Negara yang merosot, dan Negara yang sesat. 

Negara bodoh adalah yang rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan dan tidak 

terbayang pada mereka apa kebahagiaan itu, kalaupun dituntun mereka tidak mau 

ngikuti dan kalau diberitahu tidak mau percaya. Negara yang bodoh itu 

bermacam-macam. Ada negara yang bersifat primitif, yang perhatian rakyatnya 

hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, 

pakaian, timpat tinggal dan jodoh, serta kerjasama untuk pengadaan keperluan 

tersebut. Ada Negara yang lebih maju, tetapi perhatian rakyatnya terpusat pada 

kerjasama untuk meningkatkan kemudahan-kemudahan materi dan penumpukan 

kekayaan.48 

Ada Negara yang tujuan hidup rakyatnya adalah untuk menikmati 

makanan, minuman, seks dan berbagai hiburan yang lain. Ada pula Negara yang 

tujuan hidup rakyatnya adalah untuk dihormati, dipuji, dan tersohor dalam 

                                                
48 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1993), h. 
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pergaulan antar bangsa. Adapun Negara yang rusak, adalah negara yang 

rakyatnya tahu apa kebahagiaan itu, sama halnya dengan rakyat di Negara yang 

Utama, tetapi mereka berprilaku dan hidup seperti rakyat di Negara bodoh. 

Dengan kata lain mereka tahu tentang hal-hal yang baik, tetapi yang mereka 

lakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Negara yang Merosot, yaitu Negara yang 

rakyatnya mempunyai pandangan hidup dan prilaku yang sama dengan pandangan 

hidup dan prilaku rakyat di Negara yang Utama, tetapi kemudian berubah dan 

terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak terpuji lagi. Korupsi dan perkosaan 

terhadap kebenaran dan keadilan merajalela. Negara yang Sesat, adalah Negara 

yang diliputi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan.49 Rakyatnya tidak 

percaya akan adanya Tuhan, dan sebaliknya kepala Negara menipu rakyatnya 

dengan pengakuannya bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan, dan bahwa rakyat 

harus ikut apa yang dikatakan dan lakukannya sebagaimana mereka harus 

mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seorang Nabi. 

b. Pemimpin 

Berpijak pada uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa pemikiran Al-Farabi 

mengenai Negara adalah autokrasi dengan seorang raja yang berkuasa mutlak 

mengatur Negara. Teori kenegaraannya itu paralel dengan filsafat metafisiknya 

tentang kejadian alam, hubungan manusia dengan Tuhan itu dapat menjadi teladan 

bagi hubungan antara Masyarakat dengan Raja atau Pemimpin Negara.50 

                                                
49Munawir Sjadzali,Ibid, h. 57. 
50Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta 

: Bulan Bintang, 1975), h. 13. 



 

Selanjutnya Al-Farabi menentukan persyaratan bagi Kepala Negara 

Utama, yakni lengkap anggota tubuhnya, baik daya pemahamannya, tinggi 

kecerdasannya, pandai mengemukakan pendapat dan mudah dipahami, cinta 

pemdidikan dan cinta mengajar, tidal rakus dan loba terhadap makanan, minuman 

dan wanita, cinta kejujuran dan benci kebohongan, berjiwa besar dan berbudi 

luhur, cinta keadilan dan menjauhi perbuatan keji, teguh pendirian terhadap hal-

hal yang menurutnya harus dikerjakan serta teguh pendirian. Disamping syarat-

syarat tersebut Al-Farabi menambahkan syarat lain, yaitu pemimpin negara harus 

mampu naik pada akal fa’al (akal aktif)yang darinya wahyu dan ilham dapat 

diambil. Persyaratan ini menunjukan bahwa seorang pemimpin harus mampu 

mendidik dan menarik rakyat kepada jalan yang benar menuju kebahagiaan dunia 

dan akhirat.51 

Ada tiga golongan manusia yang layak menjadi pemimpin menurut Al-

Farabi, dari segi kapasitasnya untuk memimpin, yaitu : 

4. Manusia yang memiliki kapasitas yang memandu dan menasehati, ia wajib 

menduduki jabatan menjadi seorang pemimpin utama karena secara 

natural memiliki bakat memimpin, dan dapat menajadi tauladan bagi 

semua orang yang ada dibawah kepemimpinannnya. Untuk menjadi 

tauladan, pemimpin haruslah memilki otak yang cemerlang dan 

pengetahuan luas sehingga ia dapat memberi arahan kepada pemimpin-

pemimpin dibawahnya maupun kepada masyarakat umum. 
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(http://repository.uinjkt.ac.id), diakses, 08 November 2017. 



 

5. Manusia yang berperan sebagai penguasa subordinat, mereka selain 

memilki ilmu-ilmu teoritis yang spesifik, juga memiliki kayakinan 

terhadap kebenaran dari apa yang diajarkan (pemimpin diatasnya) dan 

mengajarkannya kepada orang lain. Mereka memilki kemampuan 

memimpin di atas rata-rata masyarakat tetapi hanya mampu memimpi 

suatu kota saja. 

6. Manusia yang dikuasai sepenuhnnya atau tanpa kualifikasi, mereka yang 

meiliki kamampuan teoritis dan kekuatan yang amat terbatas.52 

Maksud dari Al-Farabi menentukan kapasitas pemimpin adalah untuk 

memberi gambaran umum kriteria manusia agar kita dapat menentukan pemimpin 

berdasarkan potensi-potensinya dalam memimpin. Pada lignkupnya yang lebih 

khusus tentang kota ini, Al-Farabi sebenarnya memformulasikan gagasan kota 

idealnya dangan bertumpu pada dua konsep utama. Pertama, konsep tentang 

pemimpin dan yang dipimpin, atau konsep kepemimpinan. Kedua, konsep 

kebahagiaan. 

Al-Farabi membagi bentuk masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Masyarakat Sempurna Besar, ialah gabungan dari banyak umat yang 

sepakat saling bergabung dan saling membantu atas kerjasama atau dapat 

dikatakan bahwa bentuk masyarakat ini adalah perserikatan bangsa-

bangsa. 

                                                
52 Eko Indrayadi, Pemikiran Politik Al Farabi, (www.agil-asshofie.blogspot.co.id), di 

akses, 12 Januari 2018. 



 

2. Masyarakat Sempurna Sedang, ialah masyarakat yang terdiri dari satu 

bangsa yang menghuni di salah satu wilayah dari Bumi atau dapat kita 

contohkan sebagai Negara Nasional. 

3. Masyarakat Sempurna Kecil, ialah masyarakat yang terdiri dari para 

penghuni suatu kota, atau dapat dikatakan bahwa masyarakat sempurna 

kecil adalah negara kota.53 

 

Negara mrupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi 

pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat bagi masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam 

masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, manusia 

hidup dalam suatu kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh 

pertentangan, dan Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang dapat 

memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan.54 

Paparan diatas adalah mengenai Negara Utama, lalu Al-Farabi 

membicarakan tentang lawan dari Negara Utama yaitu, Negara yang bodoh adalah 

Negara yang tidak tahu tentang kebahagiaan, yakni negara yang perhatian 

rakyatnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan meteril dan penumpukan 

kekayaan. Dan ada pula yang orientasinya hanya untuk dipuji dan dihormati 

dalam pergaulan antara bangsa. Ada pula yang orientasi rakyatnya hanya nafsu 

                                                
53A Khudori Soleh, Pemikiran Politik Al-Farabi, (https://www.scribd.com), di akses, 10 

Januari 2018.  
54 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2005), h. 38. 



 

untuk menaklukan negara lain, dan ada pula yang berorientasi menikmati 

kebebasan sekehendaknya.55 

Negara yang rusak adalah negara yang tahu tentang kebahagiaan tetapi 

mereka berprilaku sama dengan negara yang bodoh seperti diatas. Negara yang 

merosot adalah yang perilaku rakyatnya sama dengan rakyat negeri utama akan 

tetapi kemudian terjerumus kedalam kehidupan yang tidak terpuji. Sedangkan 

negara yang sesat adalah Negara yang diliputi kesesatan, penipuan dan 

kesombongan. Rakyatnya tidak percaya dengan adanya Tuhan dan kepala 

negaranya menipu rakyatnya dengan mengaku mendapat wahyu dari Tuhan 

mereka sehingga mereka harus tunduk kepadanya.56 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran filsafat Al-Farabi 

banyak dipengaruhi pemikiran Plato. Hal ini disebabkan karena karya-karya 

politis para filsuf banyak yang belum diterjemahkan ke dalam bahsa Arab, 

disamping Al-Farabi memiliki kecenderungan yang sama dengan Plato yakni 

pemikiran yang bersifat idealis, sehingga ide-ide kenegaraannya cenderung utopis. 

Namun demikian dalam beberapa aspek pemaduan antara filsafat dan agama Al-

Farabi tampak dalam pemikiran filsafat kenegaraannya. 

 

 

 
                                                

55 Widyastini, Unsur-unsur Filsafat Islam, (Yogyakarta : Fakultas Filsafat UGM), h. 38. 
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c. Masyarakat 

Al-Farabi dalam membicarakan Negara memulai pemikirannya dari unsur 

yang paling kecil yaitu masyarakat, karena asal-usul Negara adalah masyarakat 

kota yang memenuhi syarat minimal dari kebutuhan hidup manusia, adalah 

merupakan bibit yang pertama bagi lahirnya sebuah Negara. Dikarenakan manusia 

memiliki sifat istimewa yaitu  Homo Socious, atau diartikan suka bergaul, adalah 

sifat pendorong yang pertama bagi terjadinya masyarakat. Manusia berkumpul 

satu sama lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka didalam suatu 

masyarakat kota yang mulai teratur, telah menimbulkan Negara.57 

Manusia adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya kecuali dengan berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan 

hidup manusia itu antara lain yaitu, pakaian dan kediaman. Sebab itu, didalam 

tingkat yang pertama manusia yang telaah berkumpul itu memerlukan 4 jenis 

manusia, adalah :Petani, pembuat rumah, penenun kain, dan tukang sepatu. 

Kemudian setelah masyarakat semakin ramai, dan kebutuhan hidupnya 

semakin bertambah, maka mereka memerlukan tambahan 4 jenis manusia lagi, 

yaitu : Tukang kayu, tukang besi, pedagang besar, dan pedagang eceran.58 

Dengan lengkpanya jenis manusia diatas, maka masyarakat telah mencapai 

tingkatnya yang sempurna, yaitu masyarakat kota. Sesungguhnya suatu 

masyarakat kota harus terdiri dari penduduk yang bersatu hati, Al-Farabi 
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menyebutkan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya jamin-menjamin. 

Masyarakat itu harus merupakan suatu tubuh yang seluruhnya merasakan senang 

atau susah apabila salah satu anggota yang merasakan senang atau susah juga.59 

Negara Utama menurut Al-Farabi, tidak ubahnya sebagai susunan tubuh 

manusia yang sehat lagi sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan 

bekerjasama untuk menyempurnakan dan memelihara segala kebutuhan hidup 

bersama, sebagaimana halnya tubuh manusia yang mempunyai anggota-anggota 

yang masing-masing berbeda-beda tugas dan kesanggupannya, dan diatas 

semuanya ada suatu anggota yang merupakan Kepala dari sekuruhnya, ialah 

jantung, maka begitulah juga halnya Negara, masing-masing rakyatnya 

mempunyai tugas dan kepandaian yang berbeda-beda yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Negara, sedangkan masyarakat yang lain membantunya dalam berbagai 

kedudukan. 

Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk 

yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu 

memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, adapaun tujuan 

dari bermasyarakat itu, menurut Al-Farabi, tidak semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang 

akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja material tetap juga 

sepiritual, tidak juga di dunia yang fana ini tetapi juga di akhirat nanti. Pandangan 

Al-Farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara itu memperlihatkan 

pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang islam disamping pengaruh tradisi 
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Plato dan Aris Toteles yang mengaitkan politik dengan moralitas, akhlak atau 

budi pekerti. 

Dari kecenderungan manusia untuk bermasyarakat, lahirlah berbagai 

macam masyarakat, di antaranya ada yang merupakan masyarakat-masyarakat 

yang sempurna, dan di antaranya ada yang tidak sempurna. 

Pengaruh iklim atau watak dan prilaku manusia, Al-Farabi mungkin 

merupakan pemikir pertama yang berpendapat bahwa manusia tidak sama satu 

sama lain, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor iklim dan lingkungan 

tempat mereka hidup, di wilayah yang amat panas, amat dingin, dan sedang, juga 

faktor makanan, menurut Al-Farabi, faktor-faktor tersebut banyak berpengaruh 

dalam pembentukan watak, pola pikir, prilaku, orientasi atau kecenderungan, dan 

adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak sebagai mana Plato, Al-Farabi melepaskan 

harapan untuk dapat mewujudkan persamaan, kesatuan dan keseragaman di antara 

umat manusia.60 

Adapaun masyarakat-masyarakat yang tidak atau belumsempurna, 

menurut Al-Farabi adalah penghidupan sosial di tingkat desa, kampung, lorong 

dan keluarga, dan di antara tiga bentuk pergaulan yang tidak atau belum sempurna 

itu, maka kehidupan sosial didalam rumah atau keluarga merupakan masyarakat 

yang palingtidak sempurna. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang 

paling tidak sempurna. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat lorong, 
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masyarakat lorong merupakan bagian dari masyarakat kampung, dan masyarakat 

kampung merupakan bagian dari masyarakat Negara kota. 

Negara yang menjadi fokus pembicaraan Al-Farabi dibagi menjadi Negara 

Utama dalam bahasa arab yaitu Al-Madinah Al-Fadhilah, dan kebalikan dari 

Negara Utama yaitu negara bodoh, sesat, rusak dan merosot dalam bahasa arab 

Al-Madinag Al-Jahilah Al-fasiqah Al-Dallah, dan Al-Mubadilah.61 

Pemikirna Al-Farabi tentang persoalan Negara juga sama dengan 

pemikiran yang dimilki Plato,yang membagi warga negara menjadi tiga kelas 

yaitu Kepala Negara, Militer, dan Rakyat jelata. Keadilan akan terbentuk bila 

masing-masing kelas melakukan tugasnya dengan baik, warga negara yang berada 

pada kelas yang lebih rendah dapat menempati posisi yang diatasnya bila benar-

benar memiliki kualitas yang memadai. 

Pemikiran Al-Farabi tentang konsepsi Negara terkesan ideal, sebagaimana 

konsepsi kenegaraan yang ditawarkan oleh Plato. Hal ini karena Al-Farabi tidak 

pernah memangku suatu jabatan pemerintah. Ia lebih senang berkhalwat, 

menyendiri sehingga ia tidak mempunyai peluang untuk belajar dari pengalaman 

dalam pengelolaan urusan kenegaraan. Kemungkinan lain yang melatarbelakangi 

pemikiran Al-Farabi adalah pada waktu kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh 

berbagai gejolak, pertentangan, dan pembereontakan dengan berbagai motivasi, 

seperti Aliran, Kekuasaan, dan Kebendaan.62 

                                                
61A. Mustofa, filsfat Islam, (bandung : CV. Pustaka Setia, 1997), h.39. 
62 Darun Setiadi, Opcit, h.203-205. 



 

Seiring dengan pendapatnya bahwa dari tiga masyarakat sempurna itu, 

masyarakat sempurna kecil atau negara kota merupakan kesatuan politik yang 

terbaik, maka pusat perhatian Al-Farabi adalah disekitar negara kota, yang untuk 

selanjutnya dapat disebut Negara. Menurut Al-Farabi terdapat bermacam-macam 

Negara. Di satu pihak terdapat negara yang utama, dan di lain pihak, sebagai 

kebalikan dari negara yang utama itu, terdapat negara yang bodoh, negara yang 

rusak, negara yang sesat, negara yang merosot. 

 

 

 

  



 

BAB IV 

KONSEP NEGARA UTAMA (AL-MADINAH AL-FADHILAH) AL-FARABI 

DAN RELEVANSINYA BAGI NEGEARA INDONESIA 

A. Konsep Negara Utama Menurut Al-Farabi 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, ada tiga pokok 

pemikiran Al-Farabi dalam merubah suatu Negara menjadi Negara yang 

Utama, ketiga pokok pemikiran tersebut, yaitu : 

1. Negara 

Al-Farabi berpendapat bahwa suatu Negara tidak ubahnya seperti 

susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing 

anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk menyempurnakan dan 

memelihara segala kehidupan bersama. Sebagaimana halnya tubuh manusia 

yang mempunyai anggota-anggota yang masing-masing berbeda-beda tugas 

dan kesanggupannya, di atas semuanya ada suatu anggota tubuh yang 

merupakan kepala seluruh anggota yaitu hati. Demikian juga dengan halnya 

Negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kepandaian yang 

berbeda-beda, yang dipimpin oleh seorang pemimpin Negara. Sedangkan 

yang lainnya membantunya dalam berbagai kedudukan.63 

Al-Farabi juga mengartikan Negara Utama yaitu Negara sempurna 

yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerjasama sesuai 

                                                
63 Munawir Sjadzali, Islam dan Ilmu Tata Negara,(Jakarta : Bulan Bintang)h. 47. 



 

dengan tugas masing-masing. Seluruh organ tersebut haruslah terkodinnir 

dengan baik, disinilah peran pemimpin yang arif diperlukan dalam 

mengatur suatu Negara, setiap warga negara juga harus meniadakan hak-

hak pribadi untuk menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan Negara.64 

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah 

organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat 

yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia 

dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam 

masyarakat, manusia hidup dalam suatu kerjasama, sekaligus suasana 

antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam 

suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua 

golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari 

kehidupan bersama itu. 

Negara menurut al-Farabi, adalahsuatunegaraketuhanan yang 

bertujuankebahagianbersama, materildanspiritual.65Hal 

iniselarasdengantujuandaribangsa Indonesia yang tertuangdalambutir-

butirdasar Negara yaknipancasila. Terdapatnilai-nilaiKetuhanan yang 

MahaEsa, Kemanusiaan yang adildanberadab, persatuan 

Indonesia.Kerakyatan yang 

dipimpinolehhikmahkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilahsertak

                                                
64 Zainal ‘Abidin Ahmad, Negara Utama (Madinatu’l Fadhilah), (Jakarta : P.T. Kinta, 

1968), h. 1. 
65Mahmuda, Konsep Negara Utama Al-Madinah Al-faddilahmenurut Al-farabi.(Al-Lubb, 

Vol. 2, No. 2, 2017) h.294. 



 

eadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.Jikasemuatujuan yang 

tertuangdalampancasiladapatterealisasidalamkehidupanberbangsadanberneg

aramakakebahagiaansebagaimana yang menjaditujuan Negara 

utamaakandapatterwujud.  

2. Pemimpin 

Kepala Negara adalah satu-satunya orang yang memegang peran 

penting dalam suatu Negara, karena kedudukan Kepala Negara sama 

dengan kedudukan hati dalam sistem organ tubuh manusia, sumber dan 

pusat koordinasi sebagai suatu hal yang penting di dalam diri manusia yang 

sempurna. Oleh karena itu, pekerjaan Kepala Negara tidak hanya bersifat 

politis, malainkan etis sebagai pengendali Way Of Life.66 

Kepala Negara atau seorang pemimpin, dengan tidak menuutp 

kemungkinan mobilisasi vertikal dari kelas yang lebih bawah, karena 

mekanisme alamiah, tetapi perlu ditegaskan bahwa tidak semua warganya 

akan mampu dan bisa menjadi Kepala Negara atau seorang Pemimpin 

negara.67 Hanya orang yang berada pada kelas tertinggilah yang dapat 

menjadi Pemimpin Negara. Tingkat tinggi-rendah posisi mereka ditentukan 

oleh dekat jauh mereka dari “Jajaran Kepala Negara” dan ini dapat 

ditentukan oleh tingkat kesempurnaan pengetahuan mereka tentang 

keutamaan dan kebahagiaan sesungguhnya. 

                                                
66Muhammad Fanshobi, Konsep Kepemimpinan dalam negara Utama Al-Farabi, 

(http://repository.uinjkt.ac.id), diakses tanggal 23 November 2017. 
67 Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 11. 



 

Al-Farabi memberikan kriteria khusus untuk menjadi seorang 

Kepala Negara, yaitu : 

1. Sempurna anggota badannya 

Yang dimaksud dengan sempuran anggota badan di atas yaitu seorang 

pemimpin haruslah  tidak memilki kecacatan sedikit pun, baik dari segi 

rohani maupun jasmaninya. Sehat dalam pemikiran, jiwa dan anggota 

badannya.  

2. Besar pengertiannya dalam memahami  

Pemimpin yang baik haruslah yang memiliki pemikiran tentang 

Negara dengan baik, baik dari segi politik, sosial, budaya, agama dan 

lainnya. Dan mampu menangkap aspirasi yang disampaikan oleh 

masyarakat kepadanya. 

3. Bagus daya tangkap atau ingatannya 

Pemimpin haruslah memilki daya ingat yang kuat dengan 

mengarahkan potensi indrawi dalam penglihatan dan pendengarannya. 

4. Cakap dan bijak dalam berbicara 

Pemimpin yang baik haruslah memiliki tuturbahasa yang baik dalam 

menghadapi dan mennaggapi argumen-argumen yang datang dari 

masyarakat, dan mudah dalam menyambungkan pemikirannya kepada 

masyarakat. 

5. Mencintai pengetahuan 

Seorang pemimpin haruslah mempunyai rasa pengetahuan yang luas, 

dan mendedikasikan dirinya sebagai pemimpin yang pembelajar. 



 

6. Tidak serakah dalam bahan pangan dan hubungan seks 

Pemimpin haruslah tidak mengindahkan kenikmatan karena makanan, 

minuman dan hubungan seksual juga enggan pada pertaruhan judi.   

7. Cinta akan kebenaran dan benci kebohongan  

Pemimpin yang baik haruslah mencintai kebenaran, selalu membela 

kepada yang benar, tidak membenarkan yang salah dan membenci 

kebohongan. 

8. Cinta akan keadilan dan benci kezaliman 

Seorang pemimpin haruslah mencintai keadilan dalam segala hal, tidak 

mementingkan sebelah pihak atas dasar apa pun, dan membenci 

kezaliman. 

9. Tidak hidup dalam kemewahan dunia 

Pemimpin tidak seharusnya membalut diri atau keluarganya dengan 

kemawahn dunia, seorang pemimpin harusnya memperkaya 

masyarakatnya.68 

Al-Farabi juga menggambarkan keutamaan bagi Kepala Negara 

untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktifitas hewani, seperti 

korupsi, manipulasi, tirani, yang merupakan aktualisasi pemerintah 

jahiliyyah, pemerintahan fasik, pemerintahan apatis dan pemerintahan 

sesat. Karena Kepala Negara menjadi sumber peraturan dan keseharian 

hidup dalam masyarakat, maka ia harus bertubuh sehat, kuat, berani, 

pintar, serta cinta kepada ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah 
                                                

68Simbangando, 12 Kriteria Pemimpin menurut AL-Farabi, 
(simbangando.wordpress.com), diakses, 28 November 2017. 



 

dikatakan di atas. Sehingga yang paling ideal menjadi Kepala 

Negaraadalah mampu berkomunikasi dengan akal aktif. 

Di Indonesia sendiriseorangKepala Negara 

atauPresidendipilihberdasarkanpemilihanUmumPresiden yang 

dilaksanakansetiap 5 tahunsekali.Artinyabahwa, 

kriteriakhususpemimpinsebagaimana yang disebutkanoleh Al-

Farabisangatpentinguntukmenjadipatokandalammemilihpemimpinegeriini.

Namun, kembalilagibahwaketikamasa Al-

Farabiseorangpemimpinhanyadapatberasaldarikalangantinggiataukalangan 

yang dekatdenganpenguasa, 

tentunyahalinisedikitberbedadengankepemimpinan yang dianutoleh 

Indonesia.Sebabsemua orang di Indonesia 

berhakmencalonkandirisebagaiseorangpresidennamun, 

harusmemenuhisyarat yang diajukanunang-undangdasar, 

sedangkanpilihanberada di tanganrakyat. 

Jikarakyattidakmenjatuhkanpilihanpada figure 

calontersebutmakaiatidakakandapatmemegangjabatansebagaipresiden, 

meskipunnotabeneiaberasaldarikalangantinggidandekatdenganpenguasa.  

3. Masyarakat 

Masyarakat merupakan salah satu yang di amati oleh Al-farabi, 

dalam membangun konsep Negara Utama, ia membagi masyarakat 

kedalam dua kelompok besar, yakni masyarakat yang sempurna (dapat 



 

berasosiasi demi terciptanya tujuan bersama) dan yang tidak sempurna. 

Yang dimaksud masyarakat sempurna adalah masyarakat kelompok besar, 

bisa berbentuk masyarakat kota, ataupun masyarakat yang terdiri dari 

beberapa bangsa yang bersatu dan bekerjasama secara 

internasional.69Sementara yang dikatakan masyarakat tidak sempurna 

adalah masyarakat yang hanya dalam keluarga maupun desa dalam 

lingkup yang lebih kecil. Masyarakat yang terbaik menurut Al-farabi 

adalah masyarakat yang bekerjasama serta saling bantu untuk mencapai 

kebahagiaan, masyarakat yang demikianlah yang dikatakan masyarakat 

yang utama. 

Sebagaiseebuahbangsa yang besardanmajemuk Indonesia 

dikenalakankebudayaan, agama danadatistiadat yang begituberagam. 

Kondisimasyarakat yang 

heterogendanberagamtentumerupakansebuahkarunia Allah SWT 

dansekaligusjugadapatdisebutsebagaicobaan.Bayangkansaja, 

bagaimanajikamasyarakatkitatidaksalingmenghargaiperbedaansatusamalai

n, 

alhasilmakakonflikdanpertikaaintidakakanbisaterhindarkan.Sebagaimana 

yang 

masihbanyakterjadiyaknikekisruhanakibatperbedaancarapandangataukeya

kinan. Isu agama selalumenjadisesuatu yang 

dapatmemanaskansuasana.sebagaibangsa yang 

                                                
69 Zainal ‘Abidin Ahmad, Opcit. h. 41. 



 

besarparapendiribangsaterdahulutahubetulbahwasalahsatunilai yang 

dapatmenyatukankeberagamanituadalahnilaiPluralisme.  

Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama muslim, tentu 

saja bila ummatnya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran 

islam akan menemukan bahwa islam adalah agama universal yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui 

adanya pluralitas agama.Agama Islam sangat terbuka dan selalu membuka 

diri untuk berdialog dengan sesama umat beragama sebagaimana yang 

telah dicontohkan Rasulullah pada periode Madinah, dialog yang dibangun 

Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah kemudian melahirkan suatu 

perjanjian yang sangat terkenal yaitu “Piagam Madinah”. 

Dengandemikianmakaketikanilaipluralitasdapatdijunjungdanterpeli

haradalamsemuaelemenkehidupanberbangsadanbernegara. 

Makasudahpastisituasimasyarakatakankondusifsehinggamasyarakatdapatb

ekerjasecarabersama-samadalammencapaitujuankehidupanbernegara. 

Sehinggatentukebahagiaansebagaimana yang adadalamkonsep Negara 

Utama Al-farabidapatdirasakan. 

 

B. Relevansi Teori Negara Utama (Al-madinah Al-Fadhilah) bagi Negara 

Indonesia 

Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keadilan, keamanan 

ketertiban dan keadaban hanya bisa dilakukan melalui negara dan 



 

pemerintahan.70Artinyabahwa Agama memilikikewajiban yang paling 

agungdalammengelola, membentukdanmendirikansuatu Negara.Sebab agama 

tidakakanmungkindpattegaktanpa Negara danpemerintahan. Agama 

islambukanhanyasemata-

matamerupakansebuahkeyakinanbagiparapemeluknya. Namun, 

didalamnyajugamegaturmengenaitatanandalamkehidupanberpolitikdanbernega

ra.Jikadikaitkandengankehidupanakhiratkelakmakamasalahpolitikmemilikihub

ungan yang berkaitanbaikdengankehidupanduniaataupunakhirat. 

Islam bukanhanyamerupakansebuah agama yang 

menjadiidentitasaaukeyakinan yang dipegangolehpenganutnya. Namun, 

secaralebihsistematisislammengaturmengenaitatanankehidupanbernegara yang 

tertuangdalamnilai-nilaiberikut :71 

1. Di dalam ajaran Islam ditemui prinsip-prinsip musyawarah, 

pertanggung jawaban pemerintahan, kewajiban taat kepada 

pemerintahan dalam hal-hala yang berkaitan dengan makruf, hukum –

hukum di dalam keadan perang dan dalai, perjanjian antar negara. 

Dalam sunnah Nabi SAW sering kita temukan kata-kata amir, iman 

yang menunjukkan kepada kekuasaan dan pemerintahan. 

                                                
70Syamsudinharis, Demokrasi Di Indonesia, GagasandanPengalaman, (Jakarta: LP3S, 

1995), h. 5 
71Mahmuda, Konsep Negara Ideal / Utama Al-Madinah Al-Fadilah, (Al-Lubb, Vol. 2, 

No. 2, 2017), h. 296. 



 

2.  Negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum 

Islam. Bahkan sebahagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa 

adanya negara seperti hukum pidana. 

3. Di kalangan fuqaha kita kenal istilah darul al-Islam dan daru al-harb. 

Darul Islam sesunggguhnya adalah Daulah Islamiyyah. 

4. Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi SAW juga seorang kepala 

negara ketika beliau berada di Madinah. 

Jikaberbicaramengenaikehidupantentusajasemua orang di dunia ini ingin 

hidup dalam sebuah negara yang aman , damai, dan makmur. Sebuah negara yang 

mana rakyat benar-benar selalu diperhatikan dan disayangi oleh pemimpinnya. 

Kita juga ingin tinggal dalam sebuah masyarakat yang menghargai hak-hak 

individu dan harga diri serta martabat anggotanya sehingga kemudiam akan 

tercapai sebuah kebahagiaan sebagaiman konsep negara utama Al-Farabi. kita 

ingin tinggal, hidup, dan beraktivitas, menjadi bagian dari masyarakat yang 

utama, bukan masyarakat yang sesat ataupun rusak. Tentunya untuk bisa 

mencapai hidup di dalam tipe masyarakat yang ideal/ utama seperti itu tidaklah 

mudah. 

 Indonesia memilikikekuatandenganmayoritaspendudukmuslim, 

seharusnyadapatmenjadisebuahkekuatandandorongan moral 

untukselalumengingatkanparapemimpinbangsaakansegalatindaktanduknya. 

Kinerjaparapemimpinbangsamemangpatutdiacungijempolkarenasecaraperekonom

ianbangsakitatelahmengalamibanyakkemajuandenganpencapaianpertumbuhaneko

nomi yangsignifikan.Namun, itusemuatentubukanmenjadisatu-



 

satunyaindikatorkemajuanbangsa.Padafaktanyanilaikeberagaman yang menjadi 

cirri 

dancikalbakallahirnyabangsainitelahmencapaikondisikritis.Banyaksekalipertikaian 

yang dibalutdalamisu-isusaradankeagamaan. 

Kelompok-kelompoktertentu yang menafsirkan agama 

secaratekstualberusahamenerorkelompok-kelompokmasyarakat yang lain yang 

notabenemerupakankelompokminoritas. Keberagamaanbangsa Indonesia 

nyaristerancamolehkelompok-kelompokradikal.Padatitikini, agama 

bukanmemberikansolusimalahanmenjadibagiandarimasalah. Agama 

kianjauhdarikearifandanlebihbanyakdisandingkandengankekerasandankekakuanca

raberpikir. 

Pemikiran Al-Farabimengenai Negara 

utamadansistempolitikkenegaraanharusdicamkanolehparapemimpinnegeriini.Seba

gaimanadalamkonsepnya Al-

Farabimengibaratkanseorangpemimpinadalahbagianotaktubuh, yang 

merupakanbagi paling pentingdimanapusat-pusat ide, 

pemikirandankecerdasanberada.Suatu negara yang sempurna lagi cerdas dimana 

pemimpin negaranya dipimpin oleh seorang filosof yang suci jiwanya sehingga 

dapat mendekati sifat seorang Nabi.72Iniberartibahwapemimpin Indonesia 

memilikitugasdantanggungjawab yang besardalamupayamewujudkan Indonesia 

                                                
72Dr. Ostman Amien, Syahsyiat wa Mazhab Falsafiah, (Darru al-kutubi al-arabiyah, 

Cairo, 1364 H/1945), h lihat Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama, h. 103. 

 



 

menjadi Negara utamamakaseorangpemimpin paling tidakharusmemilikisifat yang 

mendekatisifatnabi.Sifat-sifat yang 

harusadadalamdiripemimpintersebutialahsifatjujur, Amanah.FatonahdanTabligh. 

Selainitujuga, menjadisebuahpekerjaanrumahbagiparapemimpindan elite 

politikbagaimanakembalimenciptakannilaipluralisme di masyarakat. 

Sehinggakekisruhandanupaya-upayamemecahbelahpersatuandenganisu-

isusaradankeberagamandapatdiminimalisir. 

SebagaimanapadazamankepemimpinanRasul di Madinah yang 

dikenalmemilikitoleransi yang tinggiterhadapmasyarakat yang 

memilikikeyakinanselainmuslim. 

KepemimpinanNabimasaituseharusnyadapatmenjadiinspirasibagiparapemimpinne

geriiniuntukdapatmewujudkankebahagianbagiseluruhlapisanmasyarakat, 

sebagaimana yang 

dirasakanolehseluruhmasyarakatmadinahpadamasakepemimpinanRasulullah Saw. 

Keagungan kepemimpinan Nabi Saw. merupakan sumber inspirasi bagi  

berbagai tipe orang yang berpengaruh baik itu negarawan, raja, komandan militer,  

pemimpin politik, pemimpin agama maupun CEO bisnis. Dalam sejarah manusia, 

sangat jarang dijumpai seorang manusia sempurna yang menunjukkan sifat-sifat  

maupun ciri-ciri yang menjadi tolak ukur 

kepemimpinan.73DenganmencontohkepemimpinanRasulullahpadamasaitu,makase

                                                
73Ismail Noor, Manajemen Kepemimpinan Muhammad(Jakarta: PT Mizan Pustaka, 

2011), h. 67. 
 



 

harusnyaparapemimpinbangsainidapatbersinergibersamarakyatdansecarabersama-

samabekerjauntukdapatmencapaitujuan yang 

tertuangdalamdasarnegayaknipancasila. 

Pentinguntukdiingatbahwa, pemikiran Al-Farabiinimunculpadamasadansaatsituasi 

kekacauan politik yang tidak pasti arah 

pembangunannya.Situasiinirelevandenganapa yang dialamiolehbangsakitasaatini, 

sehinggatentunyamerupakansebuahlandasandankonsep yang kemudainharus di 

pegangolehparapemimpinbangsa. 

Bahwaseharusnyapencaturanpolitikdalamkehidupanberbangsadanbernegaraharusd

ipegangolehkaummoralisdanbukankaumoportunis.Sehinggakemudiannegara 

Indonesia memiliki jati diri sebagai bangsayang besar dan yang dapat menjaga 

rakyatnya aman, terntram dan sejahtera, dan tentunya seluruh umat Islam 

diIndonesia mengharapkan negara yang baik Baldatun Tayyiban dan 

rakyatnyadapat saling bekerja sama danbersinergidengan pemimpinnya. 

Sehinggaapa yang menjaditujuandari Negara utamadalamkonsep Al-

Faribiakanjugadapatdirasakanolehmasyarakat Indonesia.  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                 
 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 
 

Mengenai pemikiran Al-Farabi tentang Negara Utama, ia memikirkan 

negara dari segi terkecilnya yaitu masyarakat, dikarenakan masyarakat merupakan 

unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara, dalam hal ini Al-Farabi 

berpendapat bahwa suatu negara utama terbentuk karena semua anggota dari 

negara bekerjasama dengan tugas dan kemampuan masing-masing demi 

terciptanya  tujuan dari negara utama yaitu kebahagyaan, dan dalam naungan 

seorang pemimpin yang arif, dapat digambarkan pula seperti tubuh manusia yang 

sempurna yang memiliki angota tubuh dengan tugas dan kemampuan masing-

masing, dan di atas semuanya itu ada suatu anggota tubuh yang merupakan kepala 

seluruh anggota yaitu hati, hati sama sepertihalnya pemimpin dalam sebuah 

negara, ia memiliki tugas mengatur dan  melindungi segala unsur dari negara. 

Pemikiran Al-Farabi mengenai Negara Utama harus dicamkan oleh para 

pemimpin negeri saat ini. Sebagaimana dalam konsepnya pemimpin negara 

haruslah cerdas dalam berbagai hal, dan seorang pemimpin negara haruslah 

seorang filusuf yang suci jiwanya sehingga dapat mendekati sifat seorang Nabi. 

Ini berarti bahwa pemimpin Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

besar dalam upaya mewujudkan indonesia menjadi Negara yang utama, maka 

seorang pemimpin paling tidak memiliki sifat yang mendekati sifat Nabi, sifat 



 

yang harus ada dalam diri pemimpin saat ini adalah sifat jujur, amanah, fatonah 

dan tabligh.  

B. SARAN 

Penulis memberikan saran terkait untuk lebih mengenal kajian sosok dari 

tokoh Ilmu Negara, yang mempunyai pemikiran penting untuk di kaji bagi Negara 

Indonesia, karena pemikiran dari tokoh ini sangat berpengaruh bagi 

perkembangan dan kemajuan mengenai urusan Negara, tak hanya memikirkan 

Negara tokoh ini pun memikirkan tentang kepemimpinan bahkan masyarakat dari 

Negara tersebut, oleh karena itu sudah selayaknya kajian mengenai sosok tokoh 

yang berpengaruh dalam kamajuan Negara lebih mendapat ruang dan  apresiasi 

intelektual seluas-luasnya. 

Dalam konteks kemasyarakatan di Indonesia, tokoh ini pun menjelaskan 

bagaimana ciri pemimpin dan masyarakat yang dapat membuat Negara yang ia 

duduki dapat menjadi Utama, karena dalam pemikirannya masyarakat yang baik 

adalah masyarakat yang mengerti bagaimana pemimpinannya dalam menjalankan 

tugasnya dan dapat menjadi pendukung dari pemimpin suatu Negara. Dan 

masyarakat tersebut berada dalam naungan seorang pemimpin yang arif. 

Penelitian sejenis ini perlu untuk di lanjutkan mengingat masih jarang nya 

penelitian yang fokus konsep negara utama yang di kaitkan dengan relevansi nya 

terhadap negara indonesia. Penulis  mengharapkan setelah ini akan ada yang 

berminat untuk melakukan  penelitian terkait dengan konsep kenegaraan dari 

berbagai toko-toko pemikir lainnya. 
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