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ABSTRAK
PEMIKIRAN POLITIK ALI ABDUL AL RAZIQ DAN RELEVANSINYA 

DI INDONESIA
Oleh:

CATUR SALINDRI

Sekitar abad ke-19 telah dimulainya sebuah peradaban baru, yang 
berdampak pada berkembangnya sains dan teknologi. Hal ini membuat manusia 
mengalami perubahan yang signifikan dalam menjalani kehidupan nya. Perubahan 
yang sangat fundamental yaitu terjadinya transformasi dibidang sosio-kultur, 
ekonomi, politik, filsafat dan agama. Ali Abdul Raziq memainkan peranan 
penting dalam  pembaharuan Mesir. Pemikiran politik Ali Abdul Al-Raziq adalah 
memisahkan antara agama dan negara serta menolak sistem pemerintahan dengan 
corak kekhalifahan. Sedangkan di lain sisi negara Indonesia telah meletakkan 
Pancasila sebagai  ideologi negara di dalam menjalankan sistem pemerintahan 
negaranya. Melihat dari dua perspektif tersebut maka di antara pemikiran politik 
Ali Abdul Al-raziq memiliki relevansi terhadap sistem pemerintahan yang ada di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian pada riset pustaka  
(Library Resarch) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-
penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan 
dengan masalah penelitian. Pengumpulan data informasi diperoleh berdasarkan 
bahan-bahan yang ada diperpustakaan, baik berupa arsip, dokumen, majalah 
maupun lainya. Adapun data  yang diteliti dikelompokkan pada data primer dan 
sekunder. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan 
kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, 
menelaah, memisahkan, mengelompokkan, lalu menganalisisnya dengan 
menggunakan analisis deskriptif, analisis isi, dan analisis komparatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Ali Abdurraziq  terhadap 
pandangan sekularismenya dikarenakan latar belakang sosio politiknya.  Sistem 
khilafah setelah masa Al-Khulafa al-Rasyidin telah berubah menjadi  monarki dan 
dengan berjalannya waktu khilafah mengalami keruntuhan. Tema sentral 
pemikiran Ali Abdul Raziq adalah masalah  khilafah. Untuk  menjelaskan  
tanggapannya tentang khilafah, Ali  Abdul Raziq menulis tiga buku yang isinya 
berkaitan satu dengan  lainnya. Buku pertama berjudul  Khilafah dan Islam, isinya 
membahas tentang pengertian khilafah dan tipologinya, hukum kekhalifahan,  dan 
tinjauan sosiologis mengenai khilafah. Buku kedua berjudul  Pemerintahan dan 
Islam, berisi tentang sistem pemerintahan periode  Nabi, risalah pemerintahan, 
dan perbedaaan risalah pemerintahan,  serta perbedaaan antara agama dan Negara. 
Sedangkan buku yang  ketiga berjudul  Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, 
isinya  menjelaskan tentang asal usul istilah khilafah dalam Islam. Negara 
Indonesia adalah negara yang majemuk sehingga dalam sistem kenegaraanya 
menganggunakan Negara kesatuan. Pancasila merupakan idiologi Negara, dimana 
sila pertama merupakan  sila Ketuhanan yang mencerminkan budaya masyarakat 
Indonesia yang mayoritas mempunyai agama, karenanya, negara dengan sistem 
pemerintahan khalifah tidak cocok di terapkan di  Indonesia.
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MOTTO

                      

                         

                                

                     

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia 

telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia 

akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, 

dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka 

dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku 

dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan 

Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah 

orang-orang yang fasik.” (Q.S An-Nuur [24]: 55)
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf, 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf 
Arab Nama

Huruf

Huruf 
Latin/Transliterasi Keterangan

ا Alif Tidak dilambangkan

ب Ba B

ت Ta T

ث Tsa TS

ج Jim J

ح Ha H

خ Kha KH

د Dal D

ذ Dzal DZ

ر Ra R

ز Zai Z

س Sin S

ش Syin SY

ص Shad SH

ض Dlad DH

ط Tha TH

ظ Zha ZH

ع Ain ‘ Koma terbalik

غ Gain G

ف Fa F

ق Qaf Q



xii

ك Kaf K

ل Lam L

م Mim M

ن Nun N

ه Ha H

و Waw W

ي Ya Y

ء Hamzah , Apostrop

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda atau 
harkat

Nama Huruf Latin Nama

---- Fathah a a

---- Kasrah i I

‘---- Dhammah u U

Contoh

َكتَبَ  Kataba

ُذِكرَ  Dzukira

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



xiii

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama

ي---  Fathah dan Ya ai a dan i

ي---  Kasrah dan ya y Y

---‘و Fathah dan waw au a dan u

Contoh

َكْیفَ  -kaifa

اِْسَالِمي -Islamy

ھَْولَ  -haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan 
Huruf Nama

Huruf dan 
tanda

Nama 

ي--- ا --- 
Fathah dan alif atau 

ya 
a a dan garis di atas

ي---  Kasrah dan ya i i dan garis di atas

---‘و Dhammah dan waw u u dan garis di atas

Contoh

قَالَ  -qala

َرَمى -rama

قِْیلَ  -qila

یَقُْولُ  -yaqulu
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Pedoman Transliterasi pada skripsi ini, peneliti kutip berdasarkan buku 

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis akan menyajikan skripsi dengan judul “Pemikiran Politik Ali 

Abdul Al-Raziq dan Relevensinya di 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.

Pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan 

pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Yang beraksi 

dalam pemikiran, bukan hanya pikiran atau akal budi saja tetapi sesungguhnya 

manusia secara keseluruhan.1

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam 

masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya 

dalam negara.2 Politik menurut ilmu politik, adalah bermacam-macam kegiatan 

dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan 

tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) apakah yang 

menjadi tujuan dari sitem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa 

alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih.3

                                                            
1Jamaluddin, Berfikir Apa dan Bagaimana, (Surabaya: Indah, 1989), h.78.
2Arsyad Sobby Kesuma, Angga Natalia, Teori-Teori Politik, (Bandar Lampung: UIN

Raden Intan, 2014), h. 3.
3Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: 1985), h. 8.
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Ali Abdul Al-raziq (علي عبد الرازق), pemikir yang ditantang banyak 

kalangan, terutama para pemikir pembaharu Islam yang lahir pada lahir 1888 

M. Pemikirannya tertuang dalam sebuah buku berjudul Al-Islām Wa Ushūl Al-

Hukm yang diterbitkan pada tahun 1925. Pemikirannya yang tertuang dalam 

buku tersebut adalah tentang Sekularisme, yaitu memisahkan antara Agama 

dan Negara. Dia berpendapat bahwa Agama tidak ada kaitannya sama sekali 

dengan Negara.4 Agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. 

Dalam Agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan, dan tuhan, maka 

suatu paham yang atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok tersebut 

dapat disebut Agama.5 Negara adalah sekumpulan orang yang menempati 

wilayah tertentu dan diorginasasi oleh Pemerintah Negara yang sah, yang 

memiliki Kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki 

suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wiliyah tersebut, 

dan berdiri secara Independent.6

Pengertian relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau 

saling berhubungan. Dimana dalam proposal ini, penulis ini menghubungkan 

pemikiran politik Ali Abdul Raziq (علي عبد الرازق) jika dihubungkan dengan 

negara Indonesia.

Dari penegasan judul di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan judul tersebut adalah Pemikiran Ali Abdul Al-Raziq( علي

 adalah pemikiran yang Sekularisme, yaitu memisahkan Agama (عبد الرازق

                                                            
4Ali Abdul Raziq, Al islam wa Ushul Al-Hukum, (Mesir Math Ba’ah: Bulan Bintang,

1925), h. 14-15.
5Q.S Al-Anbiya: 25.
6Abu Daud Busroh, Aksara Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi, 1990), h. 32.
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dengan Politik dalam suatu Negara. Negara bukanlah sebuah tempat untuk 

membentuk keyakinan Agama. Dan merelevansikan dengan Negara 

Indonesia yang mempunyai Ideologi atau dasar Negara Pancasila.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis memiliki beberapa alasan mengapa pentingnya judul ini untuk 

diteliti adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif  Ilmiah

a. Agama merupakan sesuatu hal yang harus diperjuangkan karena 

Agama sebagai pedoman hidup umat manusia. Negara adalah tempat 

dimana umat manusia beribadah untuk agamanya. Jadi Agama dan 

Negara saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan.

b. Ali Abd Al-raziq  (علي عبد الرازق) adalah salah satu dari kalangan

keluarga yang terkenal yang berdiam di As’Said yang termasuk 

wilayah Al-Mania, yang berkecimpung di dalam Dunia Politik, ia 

memiliki pemikiran yang menarik untuk dibahas yaitu Sekularisme 

atau memisahkan antara Agama dan Politik.

2. Alasan Subyektif Ilmiah

Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan penulis yaitu 

Pemikiran Politik Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Sekitar abad ke-19 telah dimulainya sebuah peradaban baru, yang 

berdampak pada berkembangnya sains dan teknologi. Hal ini membuat 

manusia mengalami perubahan yang signifikan dalam menjalani kehidupan
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nya. Perubahan yang sangat fundamental yaitu terjadinya transformasi 

dibidang sosio-kultur, ekonomi, politik, filsafat dan agama. Mesir adalah 

negara yang pertama mengalami penetrasi pemikiran Barat, salah satu tujuan 

ekspansi Perancis di bawah komando Napoleon Bonaparte yaitu menyadarkan 

umat Islam akan adanya sebuah peradaban baru, sebab selama itu umat Islam 

mengalami romantisme sejarah. Perubahan yang dianggap sangat fundamental 

oleh umat Islam yaitu pemisahan antara agama, kebudayaan dan politik, atau 

disebut Liberalisme yang berujung pada pembubaran rezim Ustmani oleh 

Kemal Ataturk. Salah satu tokoh yang mendukung pemisahan agama dan 

politik yaitu Ali Abdul Raziq yang sampai sekarang gaung pemikirannya 

masih kita rasakan.

Ali Abdul Raziq memainkan peranan penting dalam pembaharuan 

Mesir. Pemikiran yang dikemukannya pada masa itu dianggap baru dan maju. 

Mengingat pemikirannya mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam, 

maka untuk saat ini masih  dianggap relevan. Agama Islam dikejutkan dengan 

tindakan Mustafa Kemal Atatürk dengan mempersiapkan Muktamar Khalifah

yang diadakan pada tahun 1926 dan menyiapkan Negara dengan lebih 

memperhatikan kepentingan Nasionalnya dalam menghadapi keahlian Politik 

Penjajah. Munculah ide baru pemikiran Ali Abdul Al-Raziq (علي عبد الرازق)

yang dianggap radikal dan berseberangan dengan pendapat para Ulama’. Bagi 

Al-Azhar selaku penyelenggara Muktamar, hal itu dirasakan sebagai dari 

dalam karena Al-Raziq (الرازق) termasuk anggota korps ulama’ Al-Azhar.7

                                                            
7Ali Abdul Raziq,Al islam wa Ushul Al-Hukum, ... ...,Op. Cit,h. 78.
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Karena itu tidak heran jika Mejelis Ulama’ besar Al-Azhar dibawah pimpinan 

Syeh Al-Azhar Muhammad Abi Al-Fadl dengan dua puluh empat anggota 

korps Ulama’ Al-Azhar secara Ijma’ menyetujui keputusan pemecatan Ali 

Abdul Raziq dari korps Ulama’ Al-Azhar dan dari semu jabatannya.

Ali Abdul Al-Raziq (علي عبد الرازق) mempunyai pemikiran yang 

ditantang banyak kalangan, terutama para Pemikir Pembaharu Islam. 

Pemikirannya tertuang dalam sebuah buku berjudul Al-Islām Wa Ushūl Al-

Hukm yang diterbitkan pada tahun 1925. Pemikirannya yang tertuang dalam 

buku tersebut adalah tentang Sekularisme, yaitu memisahkan antara Agama 

dan Negara. Dia berpendapat bahwa Agama tidak ada kaitannya sama sekali 

dengan Negara.

Pada masa itu pertumbuhan dan Pemikiran Ali Abdul Al-Raziq ( علي

 terpengaruh oleh anggota keluarganya yang mempunyai hubungan (عبد الرازق

erat dengan orang Inggris, dan pokok pemikirannya berkaitan dengan keadaan 

waktu itu, bahwa pada kondisi politiknya sangat genting, terjadinya perang 

Dunia I yang di kumandangkan pada bulan Juli 1914. 

Kemudian yang diikuti oleh Revolusi Turki yang saat itu merupakan 

Negara Kekhalifahan menyatakan perang ke Negara Inggris akhir Oktober 

tahun 1914 dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Inggris 

lalu menduduki Mesir, dan pada saat itu sesuai dengan Undang-Undang 

Internasional merupakan bagian kekhalifahan Turki Usmani ( تركي عثماني ) 

yakni Negara kekhalifahan Islam dan merupakan ikatan ke Agamaan yang 

Historis. Bangsa Mesir mengakui kekuasaan Politik dan spiritual Khalifah
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Turki yang mengakui kekuatan khilāfah ِخَالفَة yaitu kekuasaan umat Islam 

yang berpusat di Istambul. Dan ketika perang Turki dan Inggris pecah maka 

pusat pemerintahan Inggris pindah ke Negara Mesir, dan pada puncaknya 

kekritisan masyarakat Mesir dalam bentuk Nasionalisme membenci mereka 

dan tidak mau mengakui kekuasaannya sedangkan pada saat yang sama 

hubungan Mesir dengan Turki sesama muslimnya di segenap penjaru ikut 

terpengaruh pula.8

Islam berkembang pesat sesuai perkembangan zaman. Salah satu 

perkembangan pemahaman yang sampai saat ini terjadi topik hangat adalah 

penegasan dari sebuah konsepsi mengenai Sistem Politik Islam, yang dalam 

hal ini adalah pencarian tentang Konsep Negara. Masalah ini kian makin 

komplek karena tatkala Konsep Negara Bangsa yang berasal dari Barat 

berpengaruh untuk di praktekan dalam lingkungan Islam.9

Kajian terhadap persoalan khilāfah  cukup penting, sebagai ( ِخَالفَة )

bahan untuk mencari alternatif modern mengenai Teori Politik dalam Islam 

sesuai dengan perkembangan zaman. Masalah pokok dan mendasar tentang

khilāfah yang dibahas oleh Ali Abdul Al-Raziq (علي عبد الرازق) dalam bukunya 

tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan: apakah Sistem khilāfah

termasuk dasar Pemerintahan dalam Islam? Menurutnya, pernyataan bahwa 

mendirikan khilafah itu tidak wajib, telah membawa konsekuensi mendasar 

                                                            
8Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), Cet. Ke-

13, h. 45.
9Ali Abd Al-raziq, Al islam wa Ushul Al-Hukum, ... ...,Op. Cit, h. 67.
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tentang apa itu Islam.10 Apakah Islam itu Agama saja atau Agama dan Dunia? 

Apakah dalam Islam ada pemisahan antara Agama dan Negara?

Ali Abdul Raziq (علي عبد الرازق) berpendapat bahwa Pemerintahan 

berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan, jadi ia berpendapat Agama dan 

Politik atau Negara itu harus dipisah, dan karena itu buku yang di tulis 

bertentangan dengan Pemikir Politik Islam lain. Salah satunya adalah Sistem 

khilāfah ) ( ِخَالفَة , karena menurutnya Islam tidak mengajarkan tentang Politik. 

Baginya, khilāfah hanyalah sebuah sistem yang manusia ciptakan yang 

memang sesuai dengan waktu itu. Sehingga pada masa Al-Raziq (الرازق), ia 

menolak tentang Sistem Pemerintahan khilāfah karena dianggap sudah tidak 

relefan dengan zaman pada saat itu.11

Islam tidak mengajarkan bentuk-bentuk Pemerintahan yang harus 

diikuti Pemerintah. Karena sesutu yang sentral dalam Agama adalah iman 

(keyakinan), dan Negara bukanlah sebuah tempat untuk membentuk 

keyakinan Agama. Negara adalah sesuatu yang manusiawi dengan pola pikir 

manusia sendiri.

Sejakawal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

kebhinekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, 

diterima, dan dihormati. Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat 

dimungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa 

adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan 

masyarakat. Nilai-nilai itu telah manjadi kekuatan pendorong untuk mencapai 
                                                            

10H.A.R Gibb, Aliran-aliran Modern Dalam Islam, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali pers,
1974), h. 23.

11Abu Daud Busroh, Aksara Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 78.
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tujuan yang dicita-citakan, yang tidaklah lain adalah sila-sila yang terkandung 

dalam Pancasila.12

Kemerdekaan Indonesia diraih bukan dari hadiah bangsa kolonial, 

melainkan hasil jerih payah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial-

kemanusiaan, kemerdekaan tidak akan pernah diraih tanpa adanya kesadaran 

politik dari rakyatnya. Menanamkan ideologi perlawanan terhadap penjajah 

sebagai bentuk tuntutan kemerdekaan merupakan pekerjaan awal yang harus 

dilakukan demi tercapainya kemerdekaan yang dicita-citakan. Peran ulama 

dan intelektual Islam dalam meraih kemerdekaan sudah tertanam sejak tahap 

awal perjuangan merebut kemerdekaan tersebut. Para ulama dan intelektual itu 

membangun organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai alat dan strategi 

perjuangan merebut kemerdekaan. Salah satunya yaitu pada tanggal 16 

Oktober 1905 telah didirikan Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh H. 

Samanhudi, seorang saudagar dan konglomerat muslim asal Surakarta Jawa 

Tengah. Pada tanggal 11 November 1912 Serikat Dagang Islam berubah 

menjadi Serikat Islam (SI). Dengan berubahnya menjadi Serikat Islam (SI), 

maka terjadi perubahan visi dan orientasi gerakan tersebut, yakni dari gerakan 

ekonomi ke gerakan politik, menurut pemerintahan sendiri dan kemerdekaan 

penuh, dengan Islam sebagai ideologinya.13

Pancasila sebagai ideologi negara harus dipahami bersama secara 

terbuka dengan mengembangkan wacana dan dialog di dalam masyarakat 

                                                            
12Sekretariat Jendral MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 

(Jakarta: 2013), Cet Ke-3, h. Iii.
13Abdul Karim, Wacana Politik Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Suka Press, 

2007), h. 11.
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sehingga erat dapat menjawab tantangan Indonesia masa kini dan masa depan. 

Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar falsafah Negara secara murni dan 

konsekwen merupakan suatu sifat dasar, isi dasar, serta tujuan yang khas dari 

Orde Baru yang mempunyai peranan menyeluruhdan menetukan bagi 

penentuan yang tepat (tepat-pilih, tepat-nilai, tepat-guna).

Berdasarkan pada runtutan penjelasan di atas maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa pemikiran politik Ali Abdul Al-raziq adalah 

memisahkan antara agama dan negara serta menolak sistem pemerintahan 

dengan corak kekhalifahan. Sedangkan di lain sisi negara Indonesia telah 

meletakkan Pancasila sebagai ideologi negara di dalam menjalankan sistem 

pemerintahan negaranya. Melihat dari dua perspektif tersebut maka di antara 

pemikiran politik Ali Abdul Al-raziq memiliki relevansi terhadap sistem 

pemerintahan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya untuk mengkaji 

pembahasan ini lebih mendalam penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

tema “Pemikiran Politik Ali Abdul Al Raziq Dan Relevansinya Di 

Indonesia”.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik beberapa 

pokok permasalah sebagai langkah memfokuskan penelitian ini.

1. Bagaimana Pemikiran Ali Abdul Al-raziq tentang Agama dan Negara?

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ali Abdul Al-Raziq terhadap 

perkembangan politik di Indonesia yang ber-Ideologi Pancasila?
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya menemukan, mengembangkan, mengkaji 

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

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik Ali Abd Al-Raziq jika di 

relevansikan dengan Negara Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Hubungan Agama dan Negara menurut Ali 

Abd Al-Raziq.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dibuat untuk menambahkan kajian keilmuan 

tentang pemikiran politik islam yang berkaitan dengan pemikiran politik 

Ali Abd Al-Raziq dan Relevansinya di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan refrensi bagi 

fakultas dan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama jurusan Pemikiran Politik Islam terkait dengan Pemikiran 

Politik Ali Abd Al-raziq.

F. Tinjauan Pustaka

Peneliti dapat memastikan bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama 

kalinya membahas tentang Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq dan 

Relevansinya di Indonesia. Sebelumnya, sudah banyak bahan kepustakaan 

berupa ensiklopedi, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang membahas 
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persoalan tersebut. Karya ilmiah yang peneliti susun ini dimaksudkan untuk 

melengkapi kajian yang sudah ada, sekaligus membahas fokus masalah yang 

menurut peneliti belum terbahas dari karya-karya ilmiah yang ada. 

Penelusuran peneliti atas sejumlah karya ilmiah yang serupa 

membahas Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq dan Relevansinya di 

Indonesia, antara lain: 

1. Muji Mulia Mahasiswa Program S3 IAIN Ar-Raniry Aceh yang berjudul 

Sejarah Sosial dan Pemikiran Ali Abd Raziq. Jurnal ini ditulis pada 

Volume X, No. 2, Februari 2011. Dalam jurnal ini membahas tentang 

Permikiran Politik Ali Abd Raziq pertama, ia menolak sistem khilafah. 

Kedua, perlunya umat Islam membentuk negara adalah didasarkan pada 

akal semata yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bukan didasarkan 

pada agama. Ketiga, pemerintahan dalam pan-dangannya adalah masalah 

duniawi, bukan urusan agama. Ia berupaya untuk memisahkan urusan 

agama dengan urusan politik.

2. Jumni Nelli Dosen Fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU yang berjudul 

Pemikiran Ali Abd Raziq. Jurnal tersebut ditulis pada Vol.39, No.1 Januari 

- Juni 2014. Dalam jurnal ini dituliskan bahwa Menurut Ali Abd al-Raziq, 

realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi 

politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. 

Negara yang ideal menurut Ali Abd al Raziq ialah negara yang berasaskan 

humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan 
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keadilan sosial, yaitu negara sekuler bagi kaum muslimin dan non muslim 

yang hidup di negara itu.

3. Nusirwan mahasiswa Universitas Indonesia berjudul Studi pemikiran 

politik Ali Abd Al-raziq tentang khilafah dan negara. Dalam tesis ini 

dituliskan bahwa Ali Abdul al-Raziq termasuk pemikir politik Islam yang 

paling kontroversial saat itu. Paham dan pendapatnya sangat bertentangan 

dengan para alim ulama al-Azhar dan umat Islam lainya khususnya tentang 

Khilafah dan Negara. Sebagian besar umat Islam dan ulama menganggap 

dan menyatakan Khilafah Islamiah wajib hukumnya dan masalah tersebut 

sudah final serta establish dikalangan masyarakat Islam umumnya dan 

dunia Arab khususnya. Sebaliknya, menurut Ali Abd al-Raziq, realitas 

sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya 

bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat 

dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan 

terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi 

hilangnya essensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan 

analisa data, sebelum menguraikan metode tersebut peneliti akan menjelaskan 

terlebih dahulu jenis dan sifat penelitian:

1. Sifat dan jenis penelitian

a. Sifat penelitian
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Penelitian ini tergolong dalam jenis diskriftif analisis yaitu penelitian 

yang menuturkan dan menafsirkan data yang telah ada kemudian 

dianalisis. Data yang terdapat diberbagai bacaan diambil sebagai 

rujukan selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan dengan bantuan sumber 

bacaan lain yang menunjang dalam pembahasan. Pelaksanaan 

penelitian diskriftif analisis ini tidak terbatas pada pengumpulan data, 

mula-mula ada yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan 

selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.

b. Jenis penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset 

pustaka (Library Resarch) yakni proses pengidentifikasian secara

sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang 

memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. 

Pengumpulan data informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan 

yang ada diperpustakaan, baik berupa arsip, dokumen, majalah 

maupun lainya.14

2. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

                                                            
14Consuelo G Sevilla (dkk),  Pengantar Metodologi Penelitian,  cet.I. (Jakarta: UI Pres, 

1993), h. 37 
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bersangkutan memerlukannya.15 Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil data-data pokok berdasarkan karya-karya dari Tokoh 

penelitian itu sendiri dan berupa buku-buku yang membahas tokoh 

tersebut, jurnal, ensiklopedi, ataupun sejenisnya yang terkait 

dengan objek pembahasan.

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau 

dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang 

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder 

disebut juga dengan data tersedia.16 Data sekunder merupakan data 

pendukung yang berfungsi untuk memperkuat data primer.

b. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penulisan ini 

adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi yaitu pengambilan data diperoleh melalui dokumen-

dokumen.17 Peneliti membaca, mencatat, mengutip karya-karya para 

penulis lain yang pembahasannya mendukung penelitian ini serta 

menyusun data yang diperoleh menurut fokus bahasan.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, setelah data-data terkumpul kemudian 

diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus 

dianalisis secara kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini 

                                                            
15M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 81.
16Ibid
17Husaini Usman  dan Purnomo Setiady Akbar,Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2004), h. 73.
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dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat 

yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada. Dalam menganalisis penulis menggunakan 

metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dimulai dari 

pernyataan umum menuju pernyataan yang khusus dengan 

menggunakan penalaran dan rasio.18

Selanjutnya setelah melakukan analisis data seperti tersebut di atas, maka 

langkah penulis menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, penulis 

menggunakan metode logika deduksi. Metode deduksi adalah suatu metode yang 

dipakai untuk mengambil kesimpulan dari urain-uraian yang bersifat umum 

kepada uraian yang bersifat khusus. Penelitian dilakukan penulis dengan 

menggeneralisasikan data-data dari pemikiran politik Ali Abd Al-Raziq dan 

relevansinya di Indonesia, sehingga dapat melihat kelemahan dan kelebihannya.

                                                            
18Nana Sudjana, Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6



BAB II

KONSEP SEKULARISME DAN IDEOLOGI NEGARA

A. Sekularisme 

1. Defenisi dan Ruang Lingkup Sekularisme

Kata-kata “sekuler” dan “sekularisasi” berasal dari bahasa Barat 

(Inggris, Belanda, dan lain-lain).1 Menurut kamus bahasa Indonesia 

“sekular” artinya bersifat duniawi kebendaan (bukan bersifat keagamaan 

atau kerohanian).2 Kata sekuler yang diadopsi dari kata latin “Seaculum, 

pada mulanya berarti “masa atau “generasi“ dan juga memiliki arti 

konotasi rangkap ditandai dengan waktu yang tepat. Waktu menunjukkan 

pengertian sekarang atau pada masa kini, dan waktu menunjukkan pada

pengertian dunia atau duniawi. Tekanan maknanya terletak pada suatu 

waktu tertentu atau periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu 

proses sejarah.3

Sekularisme, menurut Harun Nasution adalah proses 

penduniawian, yaitu proses melepaskan hidup duniawi dari kontrol agama, 

dengan demikian Sekularisme adalah proses melepaskan diri dari agama 

dan bisa berakibat atau mengarah kepada atheisme.4

                                                            
1Soerjono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982), h. 

199
2Ibid.
3Nurcholish  Madjid. Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1998), h. 

216
4Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), edisi kedua, h. 894

16
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Sekularisme adalah suatu paham, yaitu paham keduniawian, suatu 

paham yang tertutup, suatu sistem idiologi tersendiri dan lepas dari agama 

atau penolakan adanya kehidupan lain di luar kehidupan duniawi ini.5

Dalam ensiklopedi Britama disebutkan bahwa sekulerisme merupakan 

gerakan kemasyarakatan yang bertujuan memalingkan manusia dari 

kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi kepada dunia.6

Sebagai sebuah paham, sekulerisme mengatakan bahwa kehidupan 

duniawi ini adalah mutlak dan terakhir tidak ada kehidupan sesudahnya 

yang biasanya agama-agama menyebutnya dengan akhirat (hari kemudian, 

hari kebangkitan, dan sebagainya).7

Namun pada hakikatnya paham sekulerisme sebagaimana 

disampaikan oleh Ahmad Al Qashash dalam kitabnya Usus Al-Nahdha Al 

–Rasyidah adalah pemisahan agama dari kehidupan manusia atau 

pemisahan Tuhan dari kehidupan manusia. 

Pada periode modern, dunia Islam semakin lemah karena sedang 

ada di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri 

muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Di samping 

menjajah dunia Islam, Barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan-

gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari 

pengaruh sekularisme, ke tengah-tengah umat Islam. Di sisi lain, dunia 

Islam sendiri tak mampu menyaingi keunggulan Barat dalam bidang 

                                                            
5Nurcholish Madjid. Op. Cit., h. 218 dan 257.
6Yusuf Qardhawi. Sekuler Ekstrim. Terj. Daat Nuhani  Idris. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2000), h. 2
7Yusuf Qardhawi. Sekuler Ekstrim. Terj. Daat Nuhani  Idris. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2000), h. 2
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teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi dan organisasi. Menghadapi 

penetrasi Barat ini, sebagian pemikir muslim ada yang bersikap anti Barat, 

ada yang mencoba belajar dari Barat dan secara selektif mengadopsi nilai-

nilai Barat yang positif yang tidak bertentangan dengan Islam. Ada juga 

tokoh yang bersikap pro dan meniru Barat secara mentah-mentah serta 

menjadikannya sebagai contoh bagi kehidupan muslim.8

Budiardjo berpendapat setiap negara apapun bentuknya 

mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak perlu dilaksanakan oleh 

kepala negara, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan 

bersama, mencegah konflik-konflik dalam masyarakat, mengusahakan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan untuk 

memelihara kemungkinan serangan dari luar, dan menegakkan keadilan.9

Dalam lapangan politik, ada aliran sekularisme yaitu aliran yang 

memisahkan kehidupan politik dari agama. Salah satu tokoh yang 

menganut aliran ini adalah Ali Abdurraziq. Menurut beliau, kepemimpinan 

Nabi Muhammad memang bersifat politis, tetapi pada akhir kesimpulan 

pemikirannya dia menyatakan: 1) politik pemerintahan zaman Nabi tidak 

mengikuti pola tertentu dan tidak sempurna; 2) dengan mengutip ayat 

dakwah, ia berkesimpulan bahwa Nabi hanya ditugasi mengenai masalah-

masalah agama, tidak soal politik. Memang benar, tak seorang Nabi pun 

yang disebut di dalam Al-Qur’an yang diperintah untuk menyatakan 

bahwa tujuan misi mereka adalah mendirikan negara Islam di dunia ini. 
                                                            

8Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,( Jakarta: Gaya 
Media Pratama, 2001), h. 26.

9Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), h. 45-46
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Memang benar, tak seorang Nabi pun yang disebut di dalam Al-Qur’an 

yang diperintah untuk menyatakan bahwa tujuan misi mereka adalah 

mendirikan negara Islam di dunia ini. Para  Nabi hanya menyeru manusia 

untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, dan beramal saleh serta 

menjauhi perbuatan buruk. Nabi Musa tidak membantah otoritas politik 

Fir’aun, tetapi hanya menentang klaim ketuhanannya. Ibrahim juga tidak

mempermasalahkan kekuasaan temporal Namrud, tapi mempertanyakan 

pretensi ketuhanannya. Nabi Isa hanyalah seorang guru moral; 

diriwayatkan bahwa dia pernah berkata: “Berikanlah kepada Tuhan apa 

yang menjadi hak-Nya, dan berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi 

haknya”.10

Tetapi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad, kita akan 

menemukan sosok yang bisa kita sebut sebagai Rasul sekaligus menjadi 

pemimpin umatnya. Jika kita lihat dalam sejarah ketatanegaraan Islam, 

hijrah Nabi Muhammad ke Madinah adalah untuk melindungi kaum  

muslim dari kaum kafir quraisy Mekkah. Hijrah tersebut bersama dengan 

pengikut Nabi, termasuk orang-orang yang terlibat dalam peristiwa bai’at 

aqabah pertama (620M) dan bai’at aqabah kedua (621M),11 yang 

menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad. Berdasarkan kedua 

bai’ah aqabah tersebut, Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan atas 

penduduk Madinah. Mereka datang kepada Nabi dan menyerahkan 

                                                            
10Qamaruddin Khan, Tentang Teori Politik Islam, terj. Taufik Adnan Amal, (Bandung: 

Pustaka, 2003), h. 16-17.
11Al-Muafiri,  Sirah Nabawiyyah Ibnu Hisyam, terj. Fadhi Bahri,  (Jakarta: Darul Falah, 

2013), h. 92.
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sebagian haknya kepada beliau, baik sebagai Nabi maupun pemimpin 

mereka. Sebaliknya, Nabi selaku penerima kekuasaan, akan melindungi 

dan memenuhi kebutuhan mereka, membawa mereka ke dalam 

kesejahteraan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Nabi telah mempunyai 

pengikut setianya yang bisa dikatakan sebagai masyarakat Muslim, dan 

setelah beliau hijrah ke Madinah bersama pengikutnya (penduduk 

Madinah), secara otomatis mereka telah mempunyai sebuah wilayah untuk 

mengembangkan risalah yang dibawanya. Pada tahun pertama hijrah 

beliau memperoleh pengakuan  yang lebih luas di luar intern umat Islam, 

yaitu dari suku-suku Yahudi dan sekutunya di wilayah Madinah. Ini 

ditandai dengan lahirnya piagam Madinah yang di prakarsai oleh Nabi. 

Piagam Madinah sebagai undang-undang yang memberi landasan bagi  

kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. 

Landasan tersebut meliputi; pertama, meskipun umat Islam berasal dari 

berbagai suku dan golongan, mereka tetap berada dalam satu kesatuan;  

kedua, hubungan intern umat Islam dan umat Islam dengan non- muslim 

didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam 

mengahadpi musuh bersama, membela kelompok teraniaya, dan saling 

menghormati kebebasan beragama.12 Dengan adanya pengakuan itu, 

berarti kekuatan dan kekuasaan politik telah dimiliki oleh Nabi. Ini berarti  

                                                            
12Halim, Abd,  Relasi Islam Politik  dan  Kekuasaan, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 

2013), h. 74
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beliau juga memperoleh legitimasi sebagai pemimpin masyarakat 

Madinah. 

Budiardjo berpendapat setiap negara apapun bentuknya  

mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak perlu dilaksanakan oleh 

kepala negara, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan 

bersama, mencegah konflik-konflik dalam masyarakat, mengusahakan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan untuk 

memelihara kemungkinan serangan dari luar, dan menegakkan keadilan.13

Tugas-tugas negara seperti di atas telah dilaksanakan oleh Nabi 

Muhammad. Beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, 

mempersatukan penduduk Madinah untuk mencegah konflik-konflik di 

antara mereka agar terjamin ketertiban intern, menjamin kebebasan bagi  

semua golongan, memimpin peperangan, menerima putusan-putusan dari 

suku-suku yang berada di luar Madinah, mengadakan perjanjian damai 

dengan tetangga agar terjamin keamanan ekstern, mengelola pajak dan 

zakat serta larangan riba dibidang ekonomi dan perdagangan, 

membudayakan musyawarah.14

Tugas yang dilaksanakan oleh Nabi tersebut menunjukkan  

kesamaan dengan konsep dan teori politik dan kenegaraan tentang tugas 

kepala negara. Dengan demikian, posisi beliau di samping sebagai Rasu l 

juga dapat dikatakan sebagai kepala negara. Dengan melihat sejarah di 

atas, dapat dikatakan bahwa Madinah sudah bisa disebut sebagai negara 
                                                            

13Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), h. 45-46.
14Suyuti  Pulungan, Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau  

dari Pandangan Al-Qur’an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 77-78.
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dalam pengertian yang sesungguhnya, karena telah memenuhi syarat-

syarat pokok pendirian suatu negara yaitu wilayah, rakyat, undang-

undang dasar, dan Nabi Muhammad sebagai kepala/pemimpin Madinah.  

Nabi dalam memimpin umatnya memposisikan dirinya pada tingkat 

persamaan dengan warga umat bahkan memberikan  peluang kepada para 

sahabatnya untuk mengemukakan pendapat mengenai masalah-masalah 

yang tidak ada penjelasannya dalam wahyu. Dalam praktiknya, Nabi 

Muhammad menjalankan pemerintahan yang tidak terpusat ditangan 

beliau. Untuk mengambil satu keputusan politik, misalnya, dalam 

beberapa kasus Nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka 

masyarakat. Islam mengajarkan bahwa di hadapan Tuhan semua manusia 

itu mempunyai hak yang sama dan sederajat. Beliau juga selalu  

mengajarkan untuk menyelesaikan permasahan. 

Berpedoman pada Al-Qur’an sebagai contoh, Nabi melakukan 

musyawarah dengan sahabat senior tentang tawanan perang Badar. Abu 

Bakar meminta agar tawanan tersebut dibebaskan dengan syarat meminta 

tebusan dari mereka. Sedangkan Umar menyarankan supaya mereka 

dibunuh saja. Semula Nabi menerima saran Abu Bakar dan banyak di 

antara tawanan perang tersebut yang dibebaskan. Namun keesokan harinya 

Allah menurunkan ayat Al-Qur’an surat al-Anfal ayat 67-69 yang 

berbunyi:
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Artinya: “Tidaklah pantas, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan 

sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di  bumi. Kamu 

menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah 

menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha 

Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan 

terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang 

besar karena (tebusan) yang kamu ambil. Maka makanlah 

dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh  

itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah 

kepada Allah, Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.”15

Ayat di atas diturunkan untuk mengoreksi keputusan Nabi dan Abu 

Bakar serta membenarkan pendapat Umar. Nabi dan Abu Bakar menangis 

dan menyesali keputusan mereka sebelumnya.16 Hal ini menunjukkan 

bahwa Nabi Muhammad dalam memimpin umatnya tidak terlepas dari Al-

                                                            
15Q.S Al-Anfal: 67-69.

16Iqbal, Muhammad,  Nasution Amin Husein,  Pemikiran Politik Islam:  Dari Masa Klasik 
Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h.162.
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Qur’an. Beliau tidak memisahkan antara keputusan soal pertahanan negara 

dengan agamanya. Melihat dari sejarah ketatanegaraan yang dilakukan 

oleh Nabi Muhammad dan al-Khulafa al-Rasyidin, tidak ada dari mereka 

yang mengajarkan sekularisme. Sekularisme, sebagai faktor penting dalam 

kehidupan sosial dan politik modern, tidak bisa muncul dari masyarakat 

muslim. Sekularisme mungkin bisa diimpor dari Barat, namun hal ini akan 

mendapat tantangan kuat dari kaum Muslim karena mereka yakin bahwa 

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan,17

termasuk masalah politik, pemerintahan, dan kenegaraan, walaupun tidak  

dibahas secara rinci, hanya meletakkan konsep-konsep dasarnya saja. 

Sebagaimana semua agama yang datang sebelumnya, Islam juga tidak bisa 

dilepaskan dari sebuah negara yang memberikan perlindungan dan 

pengikut setia yang menyebarkan agamanya.18 Islam membutuhkan sebuah 

negara sebagai alat untuk menyebarkan ajarannya agar Islam bisa berdiri 

tegak. Sebaliknya, negara juga membutuhkan Islam untuk membantu 

negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Al-Qur’an yang 

sifatnya global memang tidak menjelaskan secara rinci tentang 

ketatanegaraan dalam Islam, namun pada periode Madinah Nabi  

Muhammad secara tidak langsung mengajarkan kepada umatnya untuk 

mempertahankan dan menjaga agama yang telah beliau bawa yaitu agama 

Islam dibawah naungan sebuah negara. Dalam perspektif Al-Qur’an, 

                                                            
17Saiful Mujani, Muslim  Demokrat:  Islam, Budaya Demokrasi, dan  Partisipasi Politik di 

Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Gramedia Pustaka  Utama, 2007), h. 13.
18A. Gaffar Azizi,  Berpolitik Untuk Agama: Missi Islam, Kristen dan  Yahudi tentang 

Politik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 49.
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negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai instrumen  

yang efektif untuk merealisasikan ajarannya.19

Menurut pendapat tokoh orientalis, Dr.V.Fitzgerald, Islam  

bukanlah semata agama (a religion), namun juga merupakan sebuah sistem 

politik (a political system).20 Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada 

beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan 

modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh 

gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fondasi bahwa antara agama 

dan politik nyaris tidak dapat dipisahkan. Kedua sisi itu saling 

bergandengan dengan selaras. Politik tidak lain untuk mendekatkan 

manusia kepada kebenaran dan menjauhkannya dari berbagai kerusakan.21

Dengan ajaran Tauhidnya, Islam menuntut adanya kesamaan derajat dalam 

berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sistem politik.22

Al-Qur’an tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem 

politik terwujud. Di sisi lain kenyataan sejarah mencatat bahwa kekuasaan 

politik telah menyebabkan diferesiansi pemikiran yang berkembang pada 

umat, yang berakibat pada terpecah belahnya umat ke dalam beberapa 

aliran politik yang kemudian sangat rentan terhadap terjadinya 

pertentangan satu sama lain. Maka dari itu, Al-Qur’an telah menjelaskan 

bahwa perselisihan yang terjadi di antara umat harus diselesaikan dengan 

                                                            
19Ahmad Syafii Maarif,  Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa  Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965), (Jakarta:  Gema Insani Press, 1996), h. 187.
20M. Dhiauddin Rais,  Teori Politik Islam,  (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 5.
21M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1999), h. 5.
22John. L. Esposito dan John O. Voll,  Demokrasi di Negara-negara  Muslim: Problem dan 

Prospek, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999),  h. 30.
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kembali berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah. Cara penyelesaian yang

dijelaskan dalam ayat diatas merupakan alternatif terbaik di antara 

kemungkinan penyelesaian yang ada dan juga merupakan cara yang 

memberikan hasil yang lebih baik. Dengan demikian, kedudukan Al-

Qur’an dan Sunnah sebagai rujukan dan menjadi sumber dasar 

pemerintahan. Allah memerintahkan untuk menerapkan syari’at Islam,  

Allah berfirman: 

                           

                               

                         

                               

                          

Artinya:“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan 

membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, 

yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu 

ujian terhadap kitab- kitab yang lain itu; maka putuskanlah 

perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan 
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meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.“(QS. 

Al-Maidah: 48)23

                              

                            

                           

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara  mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu  

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu 

terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu 

dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu”. (QS. Al - Maidah : 49)24

Kedua ayat tersebut memerintahkan Rasul untuk menghukumi 

(memerintah) dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Orang yang tidak 

menghukumi (memerintah) dengan apa yang diturunkan oleh Allah 

(syariat Islam) adalah orang dzalim, fasik atau kafir, menunjukkan celaan 

atasnya. Jika perintah melakukan sesuatu, lalu orang yang tidak 

melakukannya mendapat celaan, maka itu menunjukkan bahwa perintah 

tersebut sifatnya tegas, yakni wajib. Dengan demikian perintah Allah

untuk menghukumi manusia menggunakan apa-apa yang diturunkan oleh  

Allah yakni dengan syariat Islam adalah wajib. Disamping itu banyak nash 
                                                            

23Q.S Al-Maidah: 48.
24Q.S Al-Maidah: 49.
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yang menjelaskan hukum-hukum rinci baik dalam masalah jihad, perang 

dan hubungan luar negeri; masalah pidana seperti hukum potong 

tanganbagi pencuri, qishash bagi pembunuh, rajam bagi orang yang 

berzina, dan sebagainya; hukum masalah muamalah semisal jual beli, 

utang piutang, pernikahan, waris, persengketaan harta, dan sebagainya. 

Semua hukum itu wajib kita laksanakan. Hukum-hukum itu tentu 

saja tidak bisa dilaksanakan secara individual. Akan tetapi sudah menjadi 

pengetahuan bersama dan tidak ada satu orangpun yang memungkirinya, 

bahwa penerapan hukum-hukum itu hanya melalui institusi negara dan 

dilaksanakan oleh penguasa. Jadi pelaksanaan berbagai kewajiban itu yaitu  

kewajiban menghukumi segala sesuatu dengan syariat Allah itu hanya 

akan sempurna bisa kita laksanakan jika ada negara dan penguasa yang  

mengadopsi dan menerapkannya. Maka mewujudkan negara dan penguasa

yang menerapkan syariat Islam itu menjadi wajib. Dari sejumlah nash di 

atas menjadi jelas bahwa kita diperintahkan untuk mendirikan negara dan 

mengangkat penguasa.

Hal itu merupakan kewajiban, Juga jelas bahwa negara dan  

penguasa yang wajib kita wujudkan itu bukan sembarang negara dan 

sembarang penguasa. Akan tetapi negara yang wajib kita wujudkan itu 

adalah negara yang menerapkan hukum-hukum Allah. Karena pendirian 

negara itu adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban sesuai dengan 

hukum-hukum Allah. Hubungan yang erat antara agama dan politik yang 

telah merupakan suatu ciri sejarah perkembangan Islam, lebih banyak  
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tidak dapat diterima oleh kaum terpelajar Islam yang mendapat pendidikan 

Barat modern, yang sudah biasa memandang soal-soal kepercayaan dan 

kehidupan praktis sebagai dua bidang yang sama sekali terpisah,25 seperti 

tokoh Ali Abdurraziq yang sangat meyakini bahwa agama harus 

dipisahkan dengan urusan negara.

Argumentasi yang digunakan Ali Abdurraziq adalah ayat-ayat Al-

Qur’an periode Mekah. Sedangkan pada periode ini kaum Muslimim 

masih berada di bawah tekanan pemerintah kafir Quraisy, sehingga tidak 

mungkin bagi mereka untuk melaksanakan syariat dalam kehidupan nyata. 

Akan halnya periode Madinah, negara Islam sudah terbentuk dan syariat

pun telah sempurna diturunkan, sehingga Rasulullah Saw dan kaum 

Muslimin dapat melaksanakan perintah-perintah yang disyariatkan Allah.26

Jadi semua pemikiran Ali Abdurraziq tentang penerapan sekularisme di 

dalam sebuah negara adalah hal yang sangat keliru. Kita harus bisa 

memilah budaya Barat yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan 

masyarakat negara kita. Jika di rasa akan membawa hal yang posistif 

untuk perkembangan dan  kemajuan negara, boleh saja kita menirunya.

Tetapi jika budaya Barat yang hanya akan merusak nilai moral 

masyarakat negara kita dan tidak sesuai dengan ajaran agama seharusnya 

dapat kita tolak secara tegas. Pada zaman sekarang yang semuanya 

mengandalkan teknologi Barat, anak bangsa juga banyak yang ingin 

mengenyam pendidikan Barat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak 
                                                            

25Muhammad Asad, Beberapa Pandangan  tentang Pemerintahan  Islam, (Bandung: 
Mizan, 1990), h.70.

26Ibid., h. 195.
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diinginkan, baiknya sejak dini anak bangsa harus dibekali dengan ilmu 

agama yang kuat mengingat Al-Qur’an yang sifatnya global, harus ada  

penafsiran secara khusus untuk mempelajarinya, agar tidak terbawa arus 

budaya Barat dan tidak menyeleweng dari ajaran agamanya.

2. Defenisi Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam 

Kata khilafah diturunkan ari kata khalafa, yang berarti seseorang 

yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya dalam suatu 

pemerintahan.27 Istilah khilafah merupakan sebutan untuk masa 

pemerintahan khalifah.28 Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu 

pemerintahan pada masa tertentu, seperti Khilafah Abu Bakar, Khilafah 

Umar bin Khattab, Khilafah Utsman bin Affan, dan Khilafah Ali bin Abi 

Thalib untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. 

Dalam konteks ini, kata khilafah bisa mempunyai arti sekunder atau bebas, 

yaitu pemerintahan,29 atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Al-

Qur’an memberi petunjuk kepada umat Islam mengenai khalifah dalam 

surat an- Nur ayat 55 sebagai berikut:

                          

                              

                                                            
27Ibn Manzhur,  Lisan al-Arab, Vol.IX,  (Bairut: Dar Shadir, 1968), h. 83.
28Thomas Patrick Hughes,  Dictionary of Islam, (New Delhi: Oriental Books Print 

Corporation, 1976), h. 270.
29Ibn Manzhur, loc. cit.,
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Artinya : “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan 

beramal salih, bahwa ia akan memberikan khilafah 

(menggantikan penguasa-penguasa yang ada) kepada mereka di 

muka bumi sebagaimana ia telah memberikan khilafah itu 

kepada orang-orang sebelum mereka....” (Q.S. An-Nur: 55).30

Ayat Al-Qur’an ini menjelaskan teori Islam tentang politik atau 

teori Islam tentang pemerintahan. Dari ayat ini setidak-tidaknya ada dua 

masalah fundamental yang dapat diambil, yaitu: Pertama, Islam

menggunakan khilafah sebagai kata kunci, bukannya kedaulatan atau yang 

lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Siapapun bisa 

disebut seorang khalifah jika dalam memegang kekuasaan dan 

menggunakan kekuasaan itu sudah sesuai dengan norma-norma dan 

hukum-hukum Allah. Khalifah tidak mempunyai otoritas atas sesuatu, 

kecuali yang telah didelegasikan kepadanya. Kedua, kekuasaan untuk 

mengatur bumi, untuk memakmurkannya, untuk mengelola negara dan 

untuk menyejahterakan masyarakat dijanjikan kepada “seluruh masyarakat 

beriman”; bukan kepada orang atau suatu kelas tertentu, karena Islam 

tidak mengenal kasta. Kedua masalah fundamental di atas merupakan 

                                                            
30Q.S. Q.S. An-Nur: 55.
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pondasi demokrasi dalam Islam. Paling tidak ada lima prinsip yang dapat 

diturunkan dari dua pengertian fundamental tersebut. 

Pertama, dalam suatu masyarakat yang setiap orang menjadi 

khalifah Allah dan menjadi partisipan sederajat dalam khilafah, setiap 

perbedaan kelas yang didasarkan pada keturunan dan posisi sosial sama 

sekali tidak dapat dibenarkan. Semua manusia mempunyai posisi dan 

status yang sama, di hadapan Allah yang membedakan kita semua adalah 

iman dan taqwa kita kepada Allah. Kedua, dalam masyarakat seperti ini 

tidak ada satu orangpun atau satu kelompok pun yang akan menderita 

karena diskriminasi berdasarkan keturunan, status sosial, atau profesi yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakat dan kemampuannya. Setiap orang 

dapat menikmati kesempatan yang sama untuk mengejar kemajuan (equal 

opportunityof progress). Setiap orang berhak atas pendidikan yang tinggi, 

berhak atas profesi apapun termasuk di bidang pemerintahan. Ketiga, 

Islam tidak memberi kesempatan bagi berlangsungnya suatu kediktatoran 

karena setiap orang adalah khalifah Tuhan. Kekuasaan yang mutlak 

hanyalah milik Allah, tidak ada seorang atau sekelompok orang yang 

berhak menghilangkan hak khalifah rakyat. Seseorang yang ditunjuk oleh 

rakyat untuk mengelola urusan pemerintahan berarti bahwa ia mendapat 

tugas-tugas administratif yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak 

rakyat, tidak lebih dari itu. Jadi ia bertanggungjawab kepada Allah di satu 

pihak dan di lain pihak bertanggungjawab kepada “khalifah-khalifah” 

lainnya (rakyat pada umumnya) yang telah mendelegasikan otoritas 
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mereka kepadanya. Keempat, dalam masyarakat dan negara yang 

mematuhi Islam itu, setiap Muslim yang sehat jiwa dan raganya, baik pria 

maupun wanita, berhak sepenuhnya untuk mengemukakan pendapatnya, 

tidak ada seorang pun yang berhak menyuruh orang lain untuk tidak 

mengeluarkan pendapatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Kelima, demokrasi superlatif sesuai ajaran Islam selalu 

berusaha mencapai keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. 

Harmonisasi antara kehidupan individual dan kehidupan kolektif itu pada 

pokoknya dicapai dengan jalan memberikan seluas-luasnya kesempatan 

kepada masing-masing orang untuk mengembangkan potensi yang ada 

padanya dan mengabdikan potensi yang dikembangkan itu untuk 

kesejahteraan bersama.31

Al-Qur’an sebagai suatu petunjuk dari manusia, menyediakan 

suatu dasar yang kukuh dan tak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika 

dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Al-Qur’an memberikan suatu 

jawaban komprehensip untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi 

manusia sebagai perorangan dan sebagai anggota masyarakat dalam 

rangka menciptakan suatu kehidupan yang berimbang di dunia dengan 

tujuan akhir kebahagiaan di akhirat.32 Prinsip-prinsip dasar kehidupan 

kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Qur’an dan Sunah tidak ada yang 

langsung berkaitan dengan pemerintahan, karena pada dasarnya kedua 

sumber tersebut bersifat global, tetapi kita dapat menelaah tentang 
                                                            

31Abul A’la Al-Maududi , Khilafah dan Kerajaan, (Bandung: Mizan, 1978), h. 32-35.
32Ahmad Syafii Maarif,  Studi tentang Percaturan dalam  Konstituante: Islam dan Masalah 

Kenegaraan, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 11.
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bagaimana sistem pemerintahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. 

Menurut Husain Haikal (penganut teori simbiotik), kehidupan bernegara 

bagi umat Islam itu baru mulai pada waktu Nabi berhijrah dan menetap di 

Madinah. Di tempat yang baru itulah Nabi berdasarkan wahyu-wahyu 

Allah mulai meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan 

keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli, dan sebagainya. 

Ketentuan-ketentuan tersebut belum menyentuh secara rinci 

mengenai dasar-dasar bagi kehidupan bernegara, dan tidak secara langsung 

menyinggung sistem pemerintahan. Bahkan dua ayat Al-Qur’an yang 

memerintahkan agar umat Islam berkonsultasi satu sama lain dalam soal-

soal bersama yaitu dalam Q.S. ali- Imron ayat 159 dan Q.S. al- Syura ayat 

38 tidak diturunkan dalam kaitan sistem pemerintahan.33

                         

                                  

                     

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhmmad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan 

                                                            
33Munawir Sjadzali, op. cit., h. 183.
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untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu....” (Q.S. ali-Imron: 159).34

                  

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka.” (Q.S. As-Syura: 38). 

Hijrah Rasulullah beserta pengikutnya ke Madinah didahului oleh 

dua kali bai’at. Pertama, pada musim haji Rasulullah bertemu dengan dua 

belas penduduk Madinah di Bukit Aqabah.35 Mereka menyatakan tunduk 

dan patuh kepada agama Islam yang dibawa Rasulullah, juga bersedia 

menerima standar moralitas baru yang merupakan dasar adanya 

masyarakat yang mulia. Para ahli sejarah menyebut ikrar rahasia yang 

terjadi antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Madinah ini dengan 

Bai’at Aqabah Pertama. Kedua, terjadi pada musim haji berikutnya, 

Rasulullah bertemu dengan tujuh puluh tiga orang laki- laki dan dua orang 

wanita penduduk Madinah di Aqabah pada kesunyian malam, di samping 

isi bai’atnya seperti yang pertama, ditambahkan juga ketaatan mereka 

untuk membantu perdamaian dan kesiapan mereka berperang melawan 

musuh-musuh yang lebih dahulu memerangi agama Islam dan 

                                                            
34Q.S. As-Syura: 38
35Al-Mubarakfury,  Sirah Nabawiyah, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2002), h. 199.
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pemerintahan yang akan dibentuk kemudian,36 membela Nabi seperti 

halnya mereka membela istri dan anak-anak mereka sendiri.37

Para ahli sejarah menyebut Bai’at Aqabah kedua ini dengan bai’at 

al-harbi atau janji setia untuk bertempur. Secara politik, kedua bai’at ini 

dianggap sebagai batu-batu pertama dalam bangunan negara Islam dalam 

bentuknya yang masih sederhana.38 Sejak peristiwa hijrah dan terbentuk 

masyarakat Islam di Madinah, mereka telah mencapai kedaulatan politik 

mereka sendiri. Hijrah itu kemudian diikuti dengan adanya dokumen 

kerjasama antara Rasulullah beserta masyarakat Islam dengan penduduk 

Madinah lainnya, yang disebut dengan Dustur Al-Madinah 

(konstitusi/piagam Madinah). Piagam Madinah tersebut dibuat dengan 

maksud untuk memberikan wawasan pada kaum muslimin waktu itu 

tentang bagaimana cara bekerjasama dengan penganut bermacam-macam 

agama ketuhanan yang lain yang pada akhirnya menghasilkan kemauan 

untuk bekerjasama dalam upaya mempertahankan agama. Sistem 

kekuasaan dan ketentuan yang mengatur keberadaan rakyat di Madinah 

juga tertuang dalam piagam Madinah. Perubahan tatanan masyarakat di 

Madinah merupakan bukti dari keberhasilan atas piagam Madinah yang 

dibuat oleh Nabi39 yang isinya telah mencakup semua aspek kehidupan 

bermasyarakat, baik berbangsa, bernegara dan beragama. Nabi 

                                                            
36Mohamed S. El-Wa,  Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam,  (Surabaya: PT Bina 

Ilmu, 1983), h.33.
37Husein Haekal,  Sejarah Hidup Muhammad, terj. Ali Audah, (Jakarta: Litera AntarNusa, 

2002), h. 171.
38Ridwan HR,  Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII 

Press, 2007), h. 120.
39Istianah Abu Bakar,  Sejarah Peradaban Islam , (Malang: UIN Press,  2008), h. 21-23.
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Muhammad telah mengambil langkah-langkah politik yang sejalan dengan 

visi agamanya atau sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, langkahnya 

tidak pernah terlepas dari ajaran Al-Qur’an. Setelah melaksanakan 

beberapa langkah politik tersebut, lahirlah negara Islam dan menjadi 

lengkaplah unsur-unsur dan karakteristiknya.40

Tentang apakah ajaran Islam mengenai pemerintahan itu lebih 

dekat dengan sistem republik atau dengan sistem kerajaan, bahwa memang 

empat khalifah pada periode pertama Islam itu di baiat berdasarkan 

musyawarah/konsultasi, tetapi tidak (selalu) melalui pemilihan langsung, 

dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan serupa dengan sistem 

parlementer atau sistem perwakilan. 

Dengan pembaiatan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokoh-

tokoh masyarakat kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifah 

tersebut lebih dekat dengan kedudukan presiden daripada kedudukan 

raja.41 Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia, 

atau ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur perilaku manusia dalam

kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan 

mewarnai pola kehidupan politik. Adapun prinsip-prinsip yang diletakkan 

oleh Islam bagi peradaban manusia adalah: 1) Iman (percaya) akan 

keesaan Tuhan (Tauhid) Keyakinan dasar atau aqidah asasiyah yang 

ditawarkan oleh Islam itu adalah tauhid atau percaya kepada keesaan 

Tuhan, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 48 bahwa 
                                                            

40Muhammad Said Ramadhan al-Buty, al-Jihad fi al-Islam, Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa 
Numarisuhu, Dar al-Fikr al-Mu’ashir, (Bairut, 1993), h. 77.

41Munawir Sjadzali, op. cit., h. 183.
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Tuhan tidak akan mengampuni perbuatan mempersekutukan Dia, dan Dia 

akan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

2) Percaya tentang adanya hukum alam atau Sunah Allah yang pasti dan 

tidak pernah berubah. Prinsip dasar kedua yang diletakkan oleh Islam bagi 

peradaban manusia adalah kepercayaan bahwa alam semesta ini, termasuk 

kehidupan manusia, tunduk kepada Sunah Allah atau hukum alam, dan 

Sunah Allah tersebut tidak pernah berubah dan tidak pula akan berubah.3)

Persamaan Iman akan keesaan Tuhan (Tauhid) dan kepercayaan bahwa 

alam semesta, termasuk umat manusia, tunduk kepada Sunah Allah atau 

hukum alam, membawa kita kepada kesimpulan bahwa semua manusia 

sama derajatnya di muka Tuhan, sama hak dan kewajibannya, dan sama-

sama tunduk kepada Sunah Allah. Umat Islam itu saudara satu sama lain, 

dengan hak dan kewajiban yang sama.42

Itulah prinsip-prinsip pokok pemerintahan Islam pada masa-masa 

pertamanya yang kemudian disempurnakan dengan kaidah-kaidah 

ekonomi dan sosial. Hal itu ternyata membawa dampak positif bagi 

perkembangan sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab.43 Dalam 

sejarah, corak pemerintahan Islam beraneka ragam. Umat Islam bebas 

menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem 

tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak 

maupun kewajiban, dan juga di muka hukum, dan pengelolaan urusan 

negara diselenggarakan atas syura atau musyawarah, dengan berpegang 
                                                            

42Ibid, h.186-187.
43Muhammad Husein Heikal, Pemerintahan Islam, terj. Tim Pustaka  Firdaus, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 1993), h. 22.
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kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban 

manusia. Atau dengan kata lain, sistem pemerintahan yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan dan 

berasaskan prinsip bahwa pengangkatan kepala negara dan

kebijaksanaannya harus sepersetujuan rakyat, bahwa rakyat berhak 

mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggungjawaban.

B. Ideologi Negara

1. Defenisi Negara

Negara merupakan konsep yang sangat kompleks. Kompleksitas 

konsep negara ini antara lain bersumber pada berbagai bentuk, fungsi 

maupun struktur yang sangat berbeda-beda yang dikaitkan dengan 

terminologi negara. Dalam salah satu implikasinya muncul berbagai 

perspektif teoritis tentang negara yang juga sangat berbeda-beda. Dari 

perspektif hukum internasional, misalnya konsep negara sangat erat 

dikaitkan dengan karakter “kedaulatan”, yang komponen-komponennya 

meliputi wilayah negara, aparat pemaksa serta penduduk. Dari perspektif 

politik, negara dipahami sebagai arena bagi berlangsungnya tawar 

menawar, “perbutan kursi” dalam berbagai kepentingan. Sementara bagai 

seorang ekonom, negara kumpulan dari berbagai pelaku-pelaku ekonomi 

politik.44

Tetapi, dari berbagai perspektif yang berbeda tentang negara, 

sebenarnya tetap memiliki akar permikiran yang sama, yakni berangkat 

                                                            
44Afifuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 7
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dari karakterisasi negara modern sebagaimana yang berkembang di Eropa. 

Salah satu aspek penting dari berbagai perspektif tersebut adalah 

pemahaman mengenai negara sebagai sebuah sphere yang terpisah dan 

dapat dengan mudah dibedakan dengan sphere yang lain.

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing Staat (bahasa 

Belanda dan Jerman); State (bahasa Inggris); Etat (bahasa Prancis). Istilah 

Staat mempunyai sejarah tersendiri, yang mula-mula dipergunakan pada 

abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan Umum yang diterima bahwa Staat 

(State, Etat) itu dialihkan dari kata bahasa Latin status atau statum.45

Secara etimologi kata status itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu 

istilah abstrak yang menunjukan keadaan yang tegak dan tetap, atau 

sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap itu.

Kata “negara” mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah 

masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis.Kedua, 

negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang 

menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.46 Sementara itu 

dalam ilmu politik, istilah “negara” adalah agency (alat) dari masyarakat 

yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia 

dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam 

masyarakat.47

                                                            
45F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Bincipta, 1992), Cet. ke-9, h.90
46Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h.170
47 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 

Cet. ke-13, h.38
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Terdapat banyak pendapat atau devinisi mengenai negara, yang 

semuanya mempunyai dasar pemikiran tersendiri dan latar belakang 

seperti tokoh filsuf, tokoh muslim maupun nonmuslim, antara lain:

Aristoteles,48 pertama kali mengemukakan teori asal usul negara 

dengan kalimat bahwa teori alamiah (natural theory). Menurutnya negara, 

adalah ciptaan alam, dan kodrat manusia membenarkan adanya negara, 

karena manusia pertama-tama makhluk politik baru dikenal dengan 

makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup 

bernegara.49 Di dalam bukunya Politica Aristoteles merumuskan 

pandangannya tentang negara. Menurutnya, negara adalah persekutuan 

dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. 

Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat 

sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara 

(ecclesia). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di 

atas hukum yang menjalin keadilan kepada warga negaranya.50

Thomas Aquinas menganggap Tuhan sebagai principium dari 

semua kekuasaan. Meskipun Tuhan memberikan principium itu kepada 

penguasa, rakyatlah yang menentukan modus dan bentuknya yang tetap, 

                                                            
48Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani (dahulunya 

termasuk wilayah Makedonia tengah) tahun 384 SM. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amyntas 
dari Makedonia. Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang pertama ketika dia 
masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, 
kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup enam 
karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling 
penting, selain kontribusinya di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu 
Alam dan karya seni. (https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles, 3 Maret 2018)

49Nur Wahyu Rochmadi, Kewarganegaraan 1, (Jakarta: Yudistira, 20017), h. 13
50Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara (Edisi Revisi), (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 1995), h. 8
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dan bahwa rakyat pula yang memberikan kepada seseorang atau 

segolongan orang exercitum dari kekuasaan. Oleh karena itu, Thomas 

Aquinas ini bersifat monarcho-demokratis, yaitu bahwa di dalam ajaran 

tersebut terdapat unsur-unsur monarki di samping unsur-unsur demokrasi.

Machiavelli,51 dalam bukunya “Il Principle” ia mengajarkan 

bagaimana raja harus memerintah sebaik-baiknya. Negara dalam paham 

Machiavelli dipandang sebagai negara kekuasaan. Apabila timbul 

kekacauan, maka pertama-tama dicari sebabnya pada raja yang 

memerintah negaranya. Kelemahan raja dalam memerintah terletak pada 

pengaruh agama yang menanamkan rasa susiladan rasa keadilan 

kepadanya. Dalam keadaan demikian justru raja harus kuat untuk 

mengatasi segala kekacauan dan apabila perlu ia harus berlaku kejam 

untuk menindasnya. Kekuatan yang mangatasi segala-galanya itu dan 

kekejaman yang harus dimiliki seorang raja itu akan membuat ia menjadi 

penguasa tunggal di dalam negara.52 Untuk mencapai tujuannya negara 

harus mempunyai semua alat-alat kekuatan fisik. Bahkan kalau perlu 

semua alat dapat dipakai asal tujuan itu tercapai walaupun mungkin alat 

yang dipakai itu bertentangan dengan perikemanusiaan. 

Thomas hobbes, John Locke, dan JJ. Rousseau, dari ketiga tokoh 

tersebut memiliki persamaan yang terletak pada kontruksi alam yang 

                                                            
51Niccolò Machiavelli lahir di Florence, Italia, 3 Mei1469 – meninggal di Florence, Italia, 

21 Juni1527 pada umur 58 tahun. Beliau adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang 
filsuf. Sebagai ahli teori, Machiavelli adalah figur utama dalam realitas teori politik, ia sangat 
disegani di Eropa pada masa Renaisans. Dua bukunya yang terkenal, Discorsi sopra la prima deca 
di Tito Livio (Diskursus tentang Livio) dan Il Principe (Sang Penguasa). 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli, 3 maret 2018)

52Ibid., h. 48
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membentuk negara melalui perjanjian masyarakat, sedangkan 

perbedaannya terletak pada tujuan serta akibatnya. Dalam keadaan yang 

masih belum ada negara, Thomas Hobbes53 menyamakan manusia itu 

terhadap manusia lainnya seperti serigala, dengan ungkapan homo homini 

lopus. Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa dan 

menakutkan yang melegitimasikan diri semata-mata kerena 

kemampuannya untuk mengancam.54

Negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat dan dalam 

perjanjian itu rakyat menyerahkan hak-haknya baik sebagian maupun 

seluruhnya kepada pihak penguasa. Di dalam negara monarki, jika rakyat 

menyerahkan hak-hak seluruhnya kepada kerajaan maka disebut monarki 

mutlak.

Menurut Prof. Hoogerwerf, negara adalah suatu kelompok yang 

terorganisasi yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang 

sedikit banyak dipertimbangkan, tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. 

Anggota-anggota kelompok ini para warga negara, bermukim di suatu 

daerah tertentu, negara memiliki di daerah ini kekuasaan tertinggi yang 

diakui kedaulatannya. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan 

kekerasan, batas-batas kekuasaan dari orang-orang dan kelompok dalam 

                                                            
53Thomas Hobbes adalah seorang Filsuf Inggris yang beraliran Empirisme, ia lahir pada 5 

April 1588 di Malmesbury, Witshire, Ingggris. Pandangannya yang terkenal adalah konsep 
manusia dari sudut pandang empirisme-materialisme, serta pandangan tentang hubungan manusia 
dengan sistem negara. Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian moral di inggris 
serta filsafat politik, khususnya melalui bukunya yang amat terkenal Leviathan, selain dikenal 
sebagai filsuf Hobbes juga terkenal sebagai guru matematika, serta menerbitkan terjemahan Illiad 
dan Odyssey karya Homeros, (http://www.academia.edu.com, 22 November 2017).

54Franz Magnis Suseno, Op.Cit., h. 200
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masyarakat di daerah ini. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa 

kekuasaan negara pun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan 

kekuasaan dari badan-badan internasional dan supra nasional. Kekuasaan 

negara diakui oleh warga negara dan oleh warga negara lain, dengan kata 

lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi. Maka ada 

suatu pemimpin yang diakui oleh negara, yaitu pemerintahan.

Dalam kajian Islam, istilah negara bisa bermakna daulah, khalifah, 

hukumah, imamah, dan kesultanan. Berikut ini pengertiannya:

1) Daulah 

Istilah daulah yang bermasal dari bahasa Arab yakni 

daulah; kata dari dala-yadulu-daulah = bergilir, beredar, dan 

berputar (rotate, alternate, take turns, or occur priodically). Kata 

ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada 

suatu wilayah tertentu dan di organisasi oleh suatu pemerintahan 

yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan.55

Sedangkan menurut Olaf Schumann, istilah daulah berarti 

‘dinasti’ atau ‘wangsa’, yiatu sistem kekuasaan yang berpuncak 

pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau clan-

nya.56 Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan konsep 

                                                            
55Abdul Aziz Dahlan, (et.al), Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, (Jakarta, 

1996) Dikutip kembali oleh Kamaruzzaman dalam Relasi Islam dan Neagar (Magelang: Indonesia 
Tera, 2001), h. 28-29 

56Olaf Schumann, Dilema Islam Kontemporer antara Masyarakat Madani dan Negara 
Islam, (Paramadina, Vol. I, No 2, 1999), h. 59
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negara dan konsep utama di kalangan diskursus islamisasi 

kontemporer.57

2) Khilafah

Kata khilāfah ( ِخَالفَة )  secara etimologi berasal dari kata khalāfa 

Menurut pengertian bahasa Arab, khilāfah ( ِخَالفَة )  berarti pengganti.58

Sedangkan secara terminologi, khilāfah  ( ِخَالفَة ) adalah pemerintahan 

Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan 

meliputi berbagai suku dan bangsa.59 Istilah khilafah juga mengandung 

arti “perwakilan”, “pergantian”, atau “jabatan khalifah”. Dalam 

perspektif politik sunni, khalifah( َخلِیفَة ) didasarkan pada dua rukun, 

yaitu konsensus elite politik (ijma’); dan pemberian legitimasi 

(bay’ah).60

3) Hukumah 

Istilah hukumah bermakna “pemerintah”. Dalam bahasa  Persia 

dibaca dengan sebutan Hukumet, istilah ini tidak sama dengan istilah 

“daulah” (negara). Hukumah juga berbeda dengan konsep khilafah dan 

imamah, sebab keduanya ini lebih berhubungan dengan format politik 

atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berhubungan dengan sistem 

pemerintahan.61

                                                            
57Lihat dalam Kamaruzzaman, Op. Cit., h. 29
58Fatahullah Jurdi, Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Calpulis, 

2016), h 220
59Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 205
60Hamid Enayat, Reaski Politik Sunni dan Syi’ah: Pemikiran Politik Islam Modern 

Menghadapi Abad ke-20, diterjemahkan oleh Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 9
61Kamaruzzaman, Op.Cit., h.31
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4) Imamah 

Terjemahan Imamah sering digunakan dalam menyebutkan 

negara dalam kajian keislaman. Munawir Sjadzali dengan mengutip 

pendapat Mawardi yang mengatakan bahwa imam adalah khalifah, 

raja, sultan atau kepala negara. Dengan demikian, menurut Munawir; 

Mawardi memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara 

di samping baju politik.62

5) Kesultanan 

Istilah Kesultanan dapat diartikan wewenang. Kata ini, menurut 

Lewis, muncul berkali-kali dalam Al-Quran dengan arti “kekuasaan”, 

kadang-kadang “bukti”, dan yang lebih khusus lagi “kekuasaan yang 

efektif”’, kadang-kadang diberi kata sifat mubin, “wewenang yang 

jelas”.63

Sedangkan bentuk negara pada masa sekarang jabat di 

kelompokkan sebagai berikut:

1) Negara Kesatuan

Negara Kesatuan atau sering pula disebut negara unitaris, 

adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan 

negara itu sifatnya tunggal. Namun demikian, dalam rangka 

memperlancar usaha negara mencapai tujuannya, wewenang yang ada 

pada pemerintahan pusat dibagi ke daerah-daerah. Hanya saja 

pemerintah pusat tetap mempunyai kekuasaan tertinggi di semua 
                                                            

62Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI 
Press, 1993), h.63

63Kamaruzzaman, Op.Cit., h.33
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bidang, dan mempunyai wewenang memutuskan untuk tingkat terakhir 

mengenai segala sesuatu dalam negara itu.64

Dalam pengertian lainnya Negara Kesatua adalah negara yang 

pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang 

memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Pemerintah pusat juga berhak melimpahkan kekuasaanya ke daerah-

daerah yang tingkatnya lebih kecil seperti provinsi dan kabupaten/kota. 

Contoh negara yang menggunakan bentuk negara kesatuan, seperti 

Indonesia, Belanda, Jepang, Fhilipina, Italia, dan Perancis. 

2) Negara Serikat

Negara  Serikat atau Negara Federasi (Federation) adalah suatu 

negara yang merupakan gabugan dari beberapa negara, yang menjadi 

negara bagian dari negara serikat itu. Negara bagian itu asal mulanya 

adalah negara suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri 

sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka 

negara yang tadinya berdiri sendiri itu dan sekarang menjadi negara 

bagian, melepaskan kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara 

serikat itu. Kekuasaan asli ada pada negara bagian. Negara bagian itu 

berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan negara serikat 

adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. 

                                                            
64Max Boll Sabon, Ilmu Negara (Buku Panduan Mahasiswa), (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Umum, 1992), h. 156
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3) Negara Monarki

Monarki merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani 

monos yang berarti tunggal dan arkien yang berarti memerintah. Jadi 

dapat dikatakan bahwa bentuk negara Monarki adalah bentuk negara 

yang dalam pemerintahannya hanya diskusi dan diperintah (yang 

berhak memerintah) oleh satu orang saja, yaitu raja/ratu.65

Menurut pendapat Jellinek “Monarchi adalah suatu negara 

yang dikepalai seseorang yang bertitel Raja. Kekuasaan tertinggi 

berada ditangan seseorang itu saja, tidak bersandar pada orang lain”. 

Jadi negara itu terbentuk berdasarkan psychologis.

4) Negara Oligarki

Bentuk negara Oligarki dipahami sebagai negara yang 

dipimpin oleh beberapa orang. Model negara ini biasanya diperintah 

dari kelompok orang yang berasal dari kalangan foedal.66

5) Negara Demokrasi 

Negara demokrasi merupakan bentuk negara yang pimpinan 

(pemerintah) tertinggi negara terletak di tangan rakyat. Dalam bentuk 

negara yang demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam 

menjalankan pemerintahan. Dibanding dengan dua bentuk Negara 

sebelumnya maka Negara demokrasi ini adalah Negara yang lebih sering kita 

dengar, karena Indonesia setidaknya juga menganut sistem demokrasi. 

                                                            
65Carlton Clymer Rodee. dkk, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 59
66Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan 

kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui 
kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra.
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Negara demokrasi adalah Negara dimana kekuasaan pemerintahannya 

sepenuhnya berada di tangan rakyat, Artinya rakyat bebas mengendalikan 

pemerintahan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat.

2. Ideologi Negara

Apapun bentuk Negara yang dianut dalam suatu Negara tentunya 

semua memiliki tujuan yang kurang lebih sama. Karena Negara 

merupakan suatu organisasi tertinggi yang terdiri dari rakyat yang banyak 

maka tentunya ada bentuk Negara yang digunakan itu bertujuan untuk 

memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyatnya. 

Pemerintah yang ada dalam Negara juga dibentuk agar 

kesejahteraan rakyat yang ada di dalamnya bisa lebih terjamin dan lebih

terarah, karena dengan adanya pemerintah yang ada di dalamnya itu 

tentunya bisa sangat membantu untuk menyelesaikan berbagai macam 

masalah yang terjadi di dalam sebuah Negara terlepas dari apapun bentuk 

Negara yang digunakannya.

Pancasila sebagai ideologi negara harus dipahami bersama secara 

terbuka dengan mengembangkan wacana dan dialog didalam masyarakat 

sehingga erat dapat menjawab tantangan Indonesia masa kini dan masa 

depan. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar falsafah Negara secara murni 

dan konsekwen merupakan suatu sifat dasar, isi dasar, serta tujuan yang 

khas dari Orde Baru yang mempunyai peranan menyeluruhdan menetukan 

bagi penentuan yang tepat (tepat-pilih, tepat-nilai, tepat-guna).67

                                                            
67Soerjono Soekanto, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. (Jakarta: C.V. Rajawali. 

1967), h. 14.
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Pancasila merupakan ideologi yang masuk ke dalam kelompok 

negara damai yang harus dijalankan, karena syari’ah dalam bentuk 

hukum/fiqh atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum Muslim  

didalamnya, sekalipun hal itu tidak diikuti dengan upaya legislasi dalam 

bentuk undang-undang negara, karena Indonesia bukan negara Islam. 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah sejalan dengan ajaran Islam karena nilai-nilainya 

dibenarkan oleh ajaran Islam, oleh karena itu kaum muslim dapat 

menerima Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan fungsi Pancasila dan 

UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia dapat dibandingkan dengan fungsi 

Piagam Madinah.68 Konstitusi Madinah merupakan rumusan tentang 

prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Yastrib (Madinah) dengan 

berbagai kelompok bukan Muslim untuk membangun masyarakat politik  

bersama. Dalam konstitusi itu, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide 

yang dalam ilmu politik modern ini dikenal, misalnya tentang kebebasan 

beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur kehidupan sesuai dengan 

keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan politik antar 

golongan, kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan 

bersama, dan sebagainya. 

Pancasila sebagai landasan bersama secara nasional yang dapat 

mempersatukan berbagai kelompok keagamaan karena berfungsi menjadi 

wadah untuk aspirasi agama-agama (termasuk Islam) dan menopang 

                                                            
68Syafi’i Anwar,  Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta: Paramidina, 1995), h. 194.
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kedudukannya secara fungsional. Sedangkan  agama (termasuk Islam) 

merupakan landasan keimanan warga masyarakat yang memberikan warna 

spiritual untuk mereka. Pancasila memperlakukan semua agama sama di 

muka hukum dan dalam pergaulan masyarakat.69 Ini berarti bahwa  

penganut agama lain berhak penuh menyinari Pancasila dengan ajaran 

agamanya masing-masing.70

Dengan  membandingkan Pancasila, UUD 1945, dan Konstitusi 

Madinah tersebut kita dapat menelaah bahwa sejatinya fungsi dari 

ketiganya itu telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad. Pada tanggal 18 Agustus 1945 resmilah negara Indonesia  

baru, yaitu negara Pancasila, suatu negara yang bukan negara sekuler 

tetapi juga bukan negara agama. Boland mengatakan bahwa negara baru 

Indonesia bukanlah negara Islam seperti yang dimaksud dalam konsepsi 

Islam ortodoks, dan bukan negara sekuler yang memandang agama 

sebagai masalah pribadi.71

Pembahasan mengenai masalah ini telah berakhir dengan suatu 

jalan tengah, yaitu dengan adanya gagasan mengenai suatu negara yang 

ingin mengakui suatu asas keagamaan, dan ingin bersikap positif terhadap 

agama pada umumnya serta dalam berbagai bentuk perwujudannya, atau 

menurut suatu slogan yang timbul belakangan, suatu negara yang ingin 

memandang agama sebagai suatu sumbangan yang mutlak terhadap 

                                                            
69Abdurrahman Wahid, Hubungan Agama dan Pancasila Harus berwatak Dinamis, 

(Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), h. 289. 
70A. Syafii Maarif,  Piagam Madinah dan Konvergensi Sosial,  Pesantren, No. 3, Vol. III, 

1986, h. 22.
71B. J. Bolland,  Pergumulan Islam di Indonesia, (Jakarta: Graffiti  Press, 2006), h. 40-41.
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pembangunan nasional pembentukan bangsa serta pembinaan watak. Jadi  

penyelesaian secara Indonesia dari masalah ini bukanlah suatu Undang-

undang Dasar yang mempergunakan peristilahan Islam tanpa menerima 

sungguh-sungguh makna Islaminya, tetapi penerimaan nilai-nilai 

kerohanian milik bersama seperti yang tercantum dalam pancasila, dengan

sila pertamanya  “Ketuhanan  Yang Maha Esa”.  

Agama berkepentingan untuk memantapkan perannya dalam 

pengamalan ideologi nasional (Pancasila), sebaliknya, di dalam negara 

Pancasila agama dapat dihayati dan diamalkan secara lebih baik. Dari sifat 

hubungan antara negara dengan agama ini negara Pancasila menciptakan 

keseimbangan antara faham negara agama (Islam) dan faham negara 

sekuler.

Dalam pengertian ini tercakup bahwa keseimbangan negara 

Pancasila merupakan refleksi dari konsensus bersama yang 

mempertemukan antara ide golongan Islam di satu pihak dan ide golongan

nasionalis dipihak lain untuk menegakkan negara Pancasila yang dapat 

disebut negara Theis Demokratis, dan oleh karena itu dapat menyatukan 

seluruh rakyat Indonesia.72 Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi 

nasional negara, dan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.73

Dengan faham yang seperti itu maka memang negara Indonesia ini  

bukanlah negara Islam, tetapi ia memberi peluang untuk diamalkannya 

                                                            
72Noor MS Bakry,  Pancasila Yuridis Keagamaan , (Yogyakarta:  Liberti, 2003), h. 39.
73Faisal Ismail,  Ideologi Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana  Ketegangan Kreatif 

antara Islam dan Pancasila, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 36
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ajaran Islam oleh pemeluk-pemeluknya seperti halnya peluang yang sama 

diberikan kepada pemeluk agama-agama lain. Dengan melihat pemaparan 

diatas, jelaslah bahwa ideologi sekularisme tidak cocok jika diterapkankan 

di negara Indonesia.

Pemerintahan di Indonesia lebih condong pada aliran simbiotisme  

yang memandang bahwa agama dan negara itu saling bertimbal balik dan 

saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia memang bukan negara 

Islam walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim. Indonesia 

mempunyai beraneka ragam pemeluk agama lain selain Islam, namun 

Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama 

dengan urusan negara. Rasulullah bertekad mendirikan suatu tanah air di 

Madinah  untuk kaum Arab dan kaum Yahudi dan menjadikannya menjadi  

satu ummat tanpa dipisahkan oleh perbedaan agama. Maka hilanglah 

segala pertentangan dan permusuhan di antara mereka dan berganti dengan 

semangat persaudaraan. Jika dulu ketika Nabi Muhammad mendirikan 

Negara Madinah, warga negaranya bernama Muhajirin, Anshar, Yahudi, 

Nasrani dan Majusi, semuanya mempunyai hak yang sama di dalam 

negara, maka, sekarang warga Indonesia, baik dari suku bangsa dan agama  

apapun yang dipeluknya, semuanya adalah saudara sebangsa dan setanah 

air yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini terbukti dengan adanya pancasila sebagai ideologi negara 

Indonesia, terutama pada sila pertama yang mempunyai makna bahwa 
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percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan 

kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab. Pembangunan nasional termasuk pembangunan politik di  

Indonesia adalah juga membangun manusia dan agama, dengan sasaran 

kebahagiaan umat manusia. Pembangunan memerlukan nilai agama dan 

agama memberi bentuk kepada kualitas hidup. Bila tidak, pembangunan 

akan kehilangan tujuannya. Agama memberi tujuan kepada pembangunan 

termasuk pembangunan politik, yaitu pembangunan untuk kepentingan 

umat manusia. Segi praktis kehidupan politik yang dituntun oleh Al-

Qur’an mengundang daya dan kemampuan akal, ilmu pengetahuan dan 

seni di kalangan umat, untuk menemukan hubungan yang selaras dan 

serasi antara masyarakat politik Muslim dengan organisasi politik yang 

dinamakan negara. Dapat dikatakan, Al-Qur’an memberi petunjuk etis dan 

bukan sistem aupun teknis dalam penyelenggaraan aneka pergaulan hidup 

manusia termasuk di bidang kenegaraan. 

Dalam pembahasan antara agama dan negara dewasa ini ramai 

menjadi perdebatan seiring dengan setrategi awal yang dilakukan oleh 

para sekularis untuk mewujudkan pemikiran mereka dengan mengubah 

hubungan antara negara dengan agama sesuai dengan teori yang mereka 

anut. Mereka memisahkan politik dari agama serta memisahkan agama 

dari negara. Mereka juga mempopulerkan ungkapan, “Tidak ada agama di 

dalam negara dan tidak ada negara di dalam agama”. Bahkan ada sebagian 

sekularis yang memisahkan agama dari semua aspek kehidupan ini secara 
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keseluruhan. Mereka menganggap bahwa agama adalah persoalan yang 

bersifat pribadi. Seseorang bisa berbuat lebih dengan syarat ia berada di

dalam tempat suci mereka (gereja atau mesjid). Inilah pemikiran yang di 

sebutkan dengan istilah “Sekularisme total”. Pengertian diatas memberi 

pengertian bahwa tidak diharuskannya melaksanakan norma dan kaidah-

kaidah agama dalam berpolitik. Agama hanya dipandang sebagai ritualitas 

yang mengikuti kepentingan tertentu atau kepentingan materi, kepentingan 

partai, kepentingan kelompok atau tujuan jangka pendek lainnya. Mereka 

menganggap bahwa tujuan jangka panjang berada diatas agama. Bagi 

mereka, Allah beserta perintah, larangan dan ketentuannya, tidak punya 

tempat di kancah perpolitikan.74

Antara agama dan negara menurut Fazlur Rahman, kendatipun 

tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep Islam 

mengenai negara nampaknya lebih cendrung berpendapat bahwa Islam 

tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai 

sistem ketatanegaraan tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan 

etika dalam Al-qur’an. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah 

menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi dia telah menjadikan 

negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan 

mengembangkan agama. Namun, Fazlur Rahman lebih tegas lagi 

menyatakan bahwa “antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan.” 

Fazlur Rahman menyatakan bahwa Islam memerintahkan agar persoalan-

                                                            
74Yusuf Al-Qaradhawi,  Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik,  terj. Khoirul Amru  

Harahap, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 77. 
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persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui syura atau konsultasi 

timbal balik. Seperti diketahui bahwa syura merupakan salah satu perintah

Allah kepada kaum muslimin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 

umat yang terdapat dalam banyak ayat dalam Alqur’an dan hadis-hadis 

Nabi. Nilai dan etika dalam bentuk syura ini telah dijadikan sebagai dasar 

dalam penyelenggaraan negara oleh Fazlur Rahman. Ia juga 

mengemukakan bahwa kebebasan dalam berpendapat dan memberikan 

kritik yang konstruktif untuk ditujukan kepada pemerintahan dianggap 

sebagai tugas keagamaan.

Hubungan antara agama dan negara pada periode modern 

melahirkan tiga kecendrungan pemikiran politik Islam, yaitu integralisme, 

interseksion, dan sekularisme. Untuk kelompok yang pertama merupakan 

pandangan bahwa agama dan politik adalah menyatu, tak terpisahkan. 

Dalam pandangan kelompok ini negara tidak bisa dipisahkan dari agama, 

karena tugas negara adalah menegakan agama sehingga negara Islam atau 

khilafah Islamiyah menjadi cita-cita bersama. Karena itulah, syariat Islam 

menjadi hukum negara yang dipraktikan untuk seluruh umat Islam. Untuk 

kelompok kedua memiliki pandangan bahwa agama dan politik melakukan

simbiosis atau hubungan timbal balik yang saling bergantung. Agama 

membutuhkan negara untuk menegakan aturan-aturan syariat. Sementara 

negara membutuhkan negara untuk mendapatkan legitimasi. Para pemikir 

ini menunjukan garis pemikiran politik yang moderat dengan tidak 

mengabaikan pentingnya negara terhadap agama. Untuk kelompok ketiga 
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memiliki pandangan bahwa agama harus dipisahkan dengan negara 

dengan argumen Nabi Muhammad Saw tidak pernah memerintahkan 

untuk mendirikan negara. Terbentuknya negara dalam masa awal Islam 

hanya faktor alamiah dan historis dalam kehidupan masyarakat, sehingga 

tidak perlu umat Islam mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah.75

Negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu 

Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, 

bukan tujuan itu sendiri. Karena merupakan alat, para ulama berbeda 

pendapat tentang landasan berdirinya negara dalam Islam. Menurut al-

Mawardi, pendirian negara ini, didasarkan pada ijma’ ulama, adalah 

fardhu kifayah. Pandanganya didasarkan pada kenyataan sejarah al-

Khulafa’ al-Rasyidun dan khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga 

sejalan dengan kaidah yang menyatakan ma la yatimmu al-wajib illa bihi, 

fahuwa wajib (sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui alat atau 

sarana, maka alat atau sarananya itu juga hukumnya wajib). Artinya, 

menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat 

untuk untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka 

hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah).76

                                                            
75Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siyasah ,(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 39-42. 
76Muhammad Iqbal,  Fiqih Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam , (Jakarta: Gaya  

Media Pratama, 2010), h. 131. 



BAB III

BIOGRAFI SERTA PEMIKIRAN POLITIK ALI ABDUL AL RAZIQ

A. Biografi Ali Abdul Al Raziq

1. Riwayat  Hidup Ali Abdul Al Raziq

Nasab Ali Abdurraziq dan keluarganya bermuara pada, 

Abdurraziq, seorang hakim di Bahnasa sekitar tahun 1798 M. Bahnasa 

adalah daerah yang berada di wilayah Bahr Yusuf. Daerah tersebut sangat 

luas dan mempunyai kaitan erat dengan rentetan sejarah klasik, dimulai 

dari sejarah kerajaan Fir’aun, sejarah Kristen hingga sejarah masuknya

Islam. Bahnasa sebenarnya jauh dari tempat tinggal Ali Abdurraziq, yang 

bernama Abu Jarj. Jaraknya sekitar lima belas kilometer ke arah barat. 

Ahmad, Abdurraziq, adalah kakek pertama dari Ali Abdurraziq yang 

pertama pindah ke Abu Jarj, untuk melaksanakan tugas sebagai seorang 

hakim di Abu Jarj. Atas dasar inilah maka keluarga mereka terkenal 

dengan sebutan keluarga hakim.1

Dilihat dari pemaparan diatas, Ali Abdurraziq mempunyai nasab 

yang bagus, ia berasal dari keluarga ilmuwan dan hakim. Ali Abdurraziq 

lahir pada tahun 1888 M di Abu Jarj, salah satu desa di kota Bani Mizar, 

provinsi Alminya. Jaraknya kurang lebih delapan puluh kilometer dari 

pusat kota Alminya. Desa tersebut termasuk desa yang tenang dan aman. 

Penduduknya, baik yang kaya maupun yang miskin hidup bersama-sama 

                                                            
1Kamil Sa‟fan,  Kontroversi Khilafah Negara Islam: Tinjauan Kritis atas Pemikiran Ali 

Abdurraziq, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 5.
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seakan satu keluarga. Warga desa tidak mengenal rasa saling membenci. 

Di sana hidup empat keluarga besar yang saling membantu dengan penuh 

kecintaan dan ikatan rasa kasih sayang. Mereka adalah keluarga besar 

Abdurraziq; keluarga besar Badawi; keluarga besar Mahmud; dan keluarga 

besar Abdul Jalil.2 Ayah Ali Abdurraziq adalah seorang pembesar 

(gubernur) yang terpandang dan aktivis politik terkenal. Hasan 

Abdurraziq, nama lengkap ayahnya, adalah salah seorang sahabat 

Muhammad Abduh. Ia pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat (Hizb al-

Ummah), tahun 1907.3 Hasan Abdurraziq mendapatkan ilmu-ilmu yang 

bersumber dari Al-Azhar dan perjalanan pendidikannya juga diwarnai 

dengan Al-Azhar. Keluarga besarnya selalu mendambakan anak-anaknya 

lulus di Al-Azhar. Motifnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, 

dan juga untuk menjaga status dan kehormatan keluarga.4

Ali Abdurraziq menempuh pendidikan formalnya di al-Azhar sejak 

masih berusia sepuluh tahun bersama kakanya Musthafa Abdurraziq. Ia 

belajar ilmu hukum kepada Syekh Abu Khatwah, sahabat Abduh dan 

murid al-Afghani.5 Ia tidak sempat belajar banyak secara langsung dari 

Abduh, oleh karena ketika Abduh wafat pada tahun 1905 Ali baru berusia 

kira-kira tujuh belas tahun. Dia juga pernah belajar mengikuti perkuliahan 

di al-Jami‟ah al-Mishriyahdan belajar sejarah peradaban Arab pada Prof. 

                                                            
2Ibid., h. 8.
3Dhiya‟uddin al- Rais,  Islam  dan Khilafah Kritik Terhadap Buku  Khilafah dan 

Pemerintahan dalam Islam, terjemahan dari  Al- Islam wa al - Khilafah fi al - Ashr al – Hadits, 
(Bandung: Pustaka, 1985), h.24.

4Kamil Sa‟fan,  Op.Cit., h. 11.
5Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution,  loc. cit., h. 112.
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Santillana. Setelah tamat dari al-Azhar, ia bersama kakaknya melanjutkan 

studinya ke Eropa. Musthafa Abdurraziq terlebih dahulu pergi ke Perancis 

pada tahun 1909 M untuk belajar di Universitas Sorbone dan Lyon. Ia 

lebih menyukai ilmu ketimbang politik dan ia memperoleh status sosial 

yang terhormat di mata bangsa Mesir, dan di akhir hayatnya ia ditunjuk 

sebagai Syekh al-Azhar.

Sedangkan Ali Abdurraziq berangkat ke Inggris tahun 1912 M 

untuk belajar di Universitas Oxford.6 Di sana ia menekuni ilmu politik dan 

ekonomi serta hukum. Namun ia hanya satu tahun menempuh pendidikan 

di Oxford, belum sempat menamatkan pendidikannya ia pulang ke Mesir, 

karena Perang Dunia I meletus. Musthafa Abdurraziq pernah menjabat 

Menteri Wakaf dan Ali Abdurraziq juga pernah ditunjuk sebagai Menteri 

Wakaf menggantikan kakaknya, Musthafa, kemudian dipilih sebagai 

anggota di Lembaga Bahasa (Majma Lughawi), serta jabatan-jabatan lain, 

beliau juga seorang hakim pada Mahkamah Syari‟ah di Mesir.

Dilihat dari riwayat pendidikannya tersebut dapat kita pahami 

bahwa ia adalah seorang ahli agama dan politik. Ketika ia menjabat 

sebagai hakim pada Mahkamah Syariah di Mesir, ia sempat mengadakan 

penelitian tentang lembaga khalifah. Hasil penelitiannya kemudian 

dibukukan menjadi buku yang kontroversial dengan judul Al-Islam wa 

Ushul al-Hukm.7

                                                            
6Ibid., h. 19.
7Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, (New York: Russel, 1968), h. 295.
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Karyanya ini pula yang membuat ia dipecat dari jabatannya 

sebagai hakim, disebabkan atas desakan para ulama al-Azhar. Bahkan 

dalam sidang ulama besar al-Azhar, ia tidak lagi diakui sebagai ulama dan 

namanya dihapus dari daftar ulama al-Azhar. Berdasarkan keputusan 

sidang ulama tersebut yang dihadiri oleh para anggotanya diputuskan 

bahwa buku itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran 

Islam. Pendapat yang tertuang dalam bukunya itu tidak mungkin keluar 

dari seorang Islam, apalagi seorang ulama.8 Karya Ali Abdurraziq tersebut 

menciptakan ruang bagi perdebatan politik di Mesir, dunia Arab, dan 

Islam secara keseluruhan. Bukunya sedikit banyak merupakan justifikasi 

atas Revolusi Turki, dengan membela Majelis Nasional Turki terhadap 

pemisahan otoritas agama dan politik, dan sekularisasi lembaga 

kekhalifahan.9

Dalam bagian pertama bukunya, secara garis besar berisi tentang 

penolakan terhadap sistem khilafah. Adapun masalah khilafah pada saat 

itu menjadi agenda yang akan dibahas dan dihidupkan kembali oleh 

Rasyid Ridha dan kawan-kawannya yang bersemangat mempersiapkan

muktamar akbar Islam di Kairo. Dalam bagian kedua diuraikan tentang 

pemerintahan dan Islam, tentang sistem pemerintahan pada masa 

kenabian, perbedaan antara risalah atau misi kenabian dengan 

pemerintahan, dan akhirnya kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan 

pemerintahan dan agama itu bukan negara. Dalam bagian ketiga dan 
                                                            

8Munawir Sadzai,  loc. cit., h. 139.
9E. Rosenthal,  Political Thought in Medieval Islam, (Cambridge:  Cambridge University, 

1965), h. 86.
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terakhir diuraikan tentang khilafah atau lembaga khalifah dan 

pemerintahan dalam lembaran sejarah. 

Dalam hal ini Ali Abdurraziq berusaha membedakan antara mana 

yang Islam dan mana yang Arab, mana yang khilafah Islamiyah dan mana 

yang negara Arab, serta mana yang agama dan mana yang politik.10 Dalam 

pembahasan selanjutnya, penulis hanya akan fokus membahas pemikiran 

Ali Abdurraziq tentang penolakan terhadap khilafah.

2. Situasi Sosial, Agama, dan Politik pada Masa Ali Abdul Al Raziq

Ketika dunia Barat mencapai puncak kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan peradaban, di dunia Islam bahkan sebaliknya terjadi 

kemunduran. Keterbelakangan intelektual di dunia Islam turut juga 

melanda Mesir. Kemunduran tersebut sebagai kebodohan yang merata di 

segala lapisan sosial dan dalam semua aspek kehidupan. Agama pun 

ketika itu kehilangan ruhnya dan menjadi simbol-simbol yang tidak 

bermakna dan sistem nilainya dipertanyakan. Khurafat menjadi bahagian 

yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Cara untuk mencapai cita-

cita bukan dengan usaha dan kerja keras, tetapi dengan doa-doa di 

kuburan, dan permohonan dengan wasilah para wali.

Universitas Al-Azhar sendiri saat itu menjadi institusi yang statis. 

Pendidikan atau pengajaran dipusatkan pada ilmu-ilmu seperti fiqh, tafsir, 

hadits yang hanya mentransformasikan pemikiran-pemikiran lama yang 

dipelajari melalui syarah kitab-kitab tertentu. Sikap kerajaan pusat (Turki 

                                                            
10Suadi Putro,  Muhammad Arkoun Tentang Islam Modern, (Jakarta:  Paramidina, 1998), 

h.81.
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Usmani) yang mengambil sikap isolasi (menutup diri) terhadap Barat 

menambah ketinggalan tidak hanya di bidang intelektual. Tetapi juga di 

bidang militer. Kemungkinan itulah sebabnya mengapa ketika Napoleon 

dalam ekspedisinya pada tanggal 2 Juni 1798 dengan mudah menguasai 

dan mematahkan kekuatan tentera kerajaan Mamluk11 dan menundukkan 

Mesir dibawah kekuasaannya. Kekalahan Mesir merupakan titik 

permulaan dalam sejarah perkembangan Mesir. Keberadaan bangsa 

Perancis di Mesir membuka mata dan memberikan kesadaran rakyat Mesir 

dan para ulamanya akan ketinggalan dan kemunduran yang mereka alami 

selama ini. Kedatangan Perancis membawa arti penting bagi Mesir bukan 

hanya dari segi kemiliteran, tetapi juga dari segi kekuatan sosial kultural 

yang ditimbulkannya. Semenjak kedatangan Napoleon di Mesir (1798 M) 

dan ada yang menyebutkan awal abad XIX, modernisasi (pembaharuan) 

telah memasuki dunia Islam. Dan tahap berikutnya dunia mengadakan 

hubungan secara intensif dengan Barat melalui cara pengiriman pelajar ke 

Barat, seperti yang dilakukan Muhammad Ali Pasha, Penguasa Mesir.12 Di 

samping mengirim pelajar ke dunia Barat, Muhammad Ali Pasha juga 

mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Barat ke dunia Islam untuk 

merngajar di sekolah-sekolah Mesir.

                                                            
11Kaum Mamluk berasal dari hamba-hamba yang dibeli di Kaukasus satu daerah 

perkampungan yang terletak di daerah Sampadan antara Rusia adan Turki. Mereka di bawa ke 
Istambul untuk diberi didikan kemiliteran, dan dalam tugas ketentaraan kedudukan mereka 
meningkat dan di antaranya ada yang mendapat jabatan tertinggi Negara. Setelah jatuhnya sultan-
sultan Turki Usmani, mereka tidak mau lagi tunduk kepada Istambul, bahkan menolak pengiriman 
cukai yang mereka ambil secara kekerasan dari rakyat mesir. Lihat Harun Nasution, Pembaharuan 
..., h. 148.

12Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993), h. 311.
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Akibat hubungan dunia Islam dengan Barat tersebut membawa 

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, 

pendidikan, politik dan sebagainya. Meskipun pembaharuan telah 

menyentuh berbagai lini kehiduapan, namun dalam masalah khilafah umat 

Islam diseluruh dunia masih menganut keyakinan yang kuat bahwa 

khilafah merupakan institusi yang harus dilestarikan. Hal ini sebagaimana 

isyarat yang diberikan oleh tokoh reformasi Islam yang sangat terkenal 

seperti, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Sayid Muhammad 

Rasyid Ridha.13 Umat Islam ketika itu adanya usaha untuk 

mempertahankan sistem khilafah sebagai institusi yang tetap unggul 

sepanjang perjalanan sejarah perpolitikan Islam. Di Mesir ketika itu 

tercapai konsensus yang mengatakan bahwa adanya kewajiban untuk 

melestarikan dan mempertahankan khilafah sebagai satu-satunya bentuk 

kerajaan Islam. Dan ketika itu pula Mustafa Kemal menghapus sistem 

khilafah di Turki Usmani, pada bulan Mei 1924, Mesir sangat terkejut dan 

menolak keputusan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. 

Sebagai wujud penolakan bahkan Mesir memprakarsai Muktamar 

Internasional Islam yang bertempat di Kairo dengan topik utama adalah 

mengembalikan lembaga khilafah dalam dunia Islam. Sejarah pemikiran 

politik mengajarkan bahwa pandangan-pandangan politik itu selamanya 

tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar 

pemikiran tokoh tersebut. Demikian pula situasi yang menyertai

                                                            
13Philip K. Hitti, History The Arabs , (London: Oxford University Press, 1974), h. 723.
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pertumbuhan pokok pikiran yang terdapat dalam diri Ali Abdul Raziq dan 

mendorong dirinya untuk mengemukakannya, yakni masa awal pecahnya 

perang dunia pertama dan masa-masa sesudahnya dalam kaitannya dengan 

khilafah, terutama di Mesir. Ketika terjadi perang dunia pertama, Inggris 

dapat menguasai Mesir tidak memberikan sedikitpun peluang kepada umat 

Islam untuk membangkitkan kembali sistem khilafah di semua wilayah

Islam, dan dalam bentuk yang bagaimanapun juga. Sebab hal tersebut 

bertentangan dengan tujuan politik kolonialisme dan bertentangan dengan 

politik zionisme. Dan tipu daya Inggris pula yang menyebabkan 

Muktamar Islam untuk menghidupkan kembali sistem khilafah di dunia 

Islam mengalami kegagalan dan terjadinya perpecahan pendapat di 

kalangan umat Islam. 

Hasil dari Muktamar Internasional Islam yang dipusatkan di Kairo, 

suara umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, 

mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul Majid II (Turki), yang 

sudah dihapus oleh Mustafa Kemal. Kelompok kedua, mendesak agar 

mengangkat kekhalifahan Syarif Husain (Hijaz) yang pada tahun 1916 

memberontak terhadap kekuasaan Turki dan mengatakan dirinya sebagai 

khalifah. Kelompok ketiga, pada umumnya terdiri daripada ulama Mesir

dan merupakan delegasi terbesar muktamar, berusaha keras supaya 

Muktamar memutuskan agar raja Fu’ad dari Mesir diakui sebagai 

khalifah.14 Di tengah-tengah kondisi seperti ini, muncul pula buku yang 

                                                            
14Munawir Sjazali, Islam...,h. 137.
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ditulis oleh Ali Abdul Raziq yang isinya menyatakan bahwa sistem 

khilafah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. 

Hal ini bertentangan dengan kondisi di berbagai wilayah Islam 

yang berusaha menghidupkan kembali sistem khilafah. Buku Ali Abdul 

Raziq dituduh mendukung politik penjajahan Inggris yakni politik

kolonialisme yang memusuhi Islam. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pemikiran Ali Abdul Raziq yang dituangkan dalam bukunya, tidak 

terlepas kaitannya dengan perkembangan keagamaan dan sosial politik 

Umat Islam khususnya Mesir ketika itu. Karyanya yang menyangkut 

khilafah ini menjadi sangat populer disebabkan isu khilafah yang baru 

dipadamkan oleh Mustafa Kemal dan adanya usaha keras dari para ulama 

untuk menghidupkannya kembali, lebih-lebih setelah usaha-usaha tersebut 

tidak membawa hasil. Ide kontroversial yang mengiasi buku tersebut 

nampaknya dipengaruhi daripada sistem liberal Barat yang telah 

menyentuh banyak aspek, khususnya aspek pendidikan dan corak berfikir 

Ali Abdul Raziq, dimana ia pernah belajar di negara Barat. 

Demikian pula dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi 

dalam berbagai aspek kehiduapan umat Islam. Namun yang paling 

menonjol adalah dalam bidang pemikiran dan politik (pemerintahan) 

karena memang kondisi ketika itu menghendaki terjadinyan hal-hal yang 

baru.
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B. Pemikiran Politik Ali Abdul Al Raziq

1. Pemikiran Politik Ali Abdul Al Raziq

Pandangan Muhammad Abduh bahwa dalam Islam tidak ada 

kekuasaan keagamaaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memikul 

tanggung jawab yang sama, dan mempunyai hak yang sama, baik dalam 

bidang politik, ekonomi, dan di muka hukum tanpa mempertimbangkan 

perbedaaan agama, dan keyakinan seperti yang tertera dalam program 

partai Nasional Mesir, serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif 

terhadap peradaban Barat, mempengaruhi banyak orang. Maka di kalangan 

sahabat, murid, dan pengikut Abduh, berkembang kecenderungan ke arah 

nasionalisme dan sekulerisme,15 khususnya cendekiawan muslim Mesir 

yang mengenyam pendidikan Barat, di antaranya Ahmad Lutfi Sayyid, 

Thaha Husein, dan Ali Abdul Raziq. 

Program sekulerisme Barat terutama ide penghapusan sistem 

kekhalifahan dalam Islam, merupakan ide Ali Abdul Raziq yang 

spektakuler dalam sejarah modernisme Mesir. Ia, seperti Thaha Husain 

juga mempunyai latar belakang pendidikan Barat. Ia berhasil mencerna 

pemikiran modern untuk memajukan rakyat Mesir. Tema sentral 

pemikiran Ali Abdul Raziq adalah masalah khilafah. Untuk menjelaskan 

tanggapannya tentang khilafah, Ali Abdul Raziq menulis tiga buku yang 

isinya berkaitan satu dengan lainnya. Buku pertama berjudul Khilafah dan 

Islam, isinya membahas tentang pengertian khilafah dan tipologinya, 

                                                            
15Munawir Sjadzali,  Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ( Jakarta:  

UI Press, 1990), h. 139.
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hukum kekhalifahan, dan tinjauan sosiologis mengenai khilafah. Buku 

kedua berjudul Pemerintahan dan Islam, berisi tentang sistem

pemerintahan periode Nabi, risalah pemerintahan, dan perbedaaan risalah 

pemerintahan, serta perbedaaan antara agama dan Negara. Sedangkan 

buku yang ketiga berjudul Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, isinya 

menjelaskan tentang asal usul istilah khilafah dalam Islam.16 Dalam buku 

pertama, ia mengawali pembahasan dengan menjelaskan pengertian 

khilafah. Menurutnya, yang dimaksud dengan khilafah adalah pengganti 

orang lain baik karena absennya orang yang digantikan itu, karena 

meninggal dunia, maupun alasan-alasan lain. Karena yang diganti adalah 

Rasulullah maka istilah khalifah disebut juga khalifah Rasulullah, bahkan 

dalam perkembangannya menjadi khalifatullah fil ardl. 

Sebagai pengganti Rasul, kedudukan khalifah dalam suatu 

kekuasaan sangat tinggi. Kekuasaannya tidak sebatas pada kekuasaan 

dunia, tetapi juga dalam masalah-masalah keagamaan. Kekuasaan khalifah 

tidak boleh ada yang menandingi, dan selain khalifah tidak boleh ada 

seorang pun yang memegang kekuasaan untuk mengatur kaum muslimin. 

Pandangan seperti dikemukakan di atas sudah menjadi sesuatu yang umum 

di kalangan ulama (terutama di Mesir kala itu).

Namun, Ali Abdul Raziq mempersoalkan secara kritis tentang 

keberadaan khalifah. Ia mempertanyakan darimana kedaulatan khalifah itu 

diperoleh, dan siapa yang memberikan kewenangan. Menurutnya, di 

                                                            
16Ali Abdul Raziq,  al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah,  

terj. Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka al-Husna, 1985), h. 251.
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kalangan ulama memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas secara 

garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, bahwa khalifah 

mendapatkan kedaulatannya dari Tuhan dan kekuasaannya juga dari 

Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari sebutan-sebutan yang diberikan kepada 

khalifah, yaitu khalifatul fil ardh, bahkan Abu Ja’far al-Mansur salah 

seorang khalifah daulah Abbasyiah menyatakan dirinya sebagai 

sultanullah (inkarnasi kekuasaan Tuhan), di muka bumi.17 Kedua, bahwa 

khalifah mendapatkan kedaulatan dari tangan rakyat. Kedaulatan rakyat 

inilah yang menjadi sumber kekuasaannya, dan mereka lah yang memilih 

dirinya untuk menduduki jabatan khalifah.18

Ali Abdul Raziq menilai bahwa pandangan seperti ini sama dengan 

teori yang dikemukakan Jhon Locke, sedangkan teori yang pertama ada 

kemiripan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Ali Abdul Raziq 

mengemukakan bahwa khilafah adalah satu pola pemerintahan dimana 

kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala 

negara/pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad, 

dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat/rakyat, 

baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat 

untuk patuh dan taat sepenuhnya. Ia tidak sependapat dengan kebanyakan 

                                                            
17Suhardi, “Ali Abdul Raziq”, dalam  Kordinat, Jurnal Komunikasi antar perguruan  

Tinggi Agama Islam Swasta, Vol. III, No. 1, April 2002, h. 91.
18Terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq ini dikritik oleh Munawir Sjazali. Menurut  

Munawir apa yang dipahami oleh Ali Abdul Raziq itu salah sebab Hobbes jutru menolak  bahwa 
kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Memang menurut Hobbes, kekuasaan raja itu  absolut dan tidak 
bertanggung jawab terhadap siapaun, tetapi haknya yang absolut itu didapatkannya melalui 
kontrak sosial. Hanya saja konsep kontrak sosialnya berbeda dengan  konsep Jhon Locke. Menurut 
Hobbes kontrak sosial terjadi antara sesama rakyat, sedangkan raja tidak terlibat dalam kontak 
sosial itu, maka raja tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. Kekuasaannya menjadi absolut.
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ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah atau lembaga khilafah 

merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, dan karenanya maka berdosa 

kalau tidak dilaksanakan. 

Ali Abdul Raziq sama sekali tidak menemukan dasar kuat yang 

mendukung kepercayaan wajibnya umat Islam mempunyai khalifah, baik 

dalam Al-quran, Hadits, mau pun Ijmak. Ali Abdul Raziq menganalisis, 

kewajiban mendirikan khilafah-menurut sebagian ulama didasarkan 

kepada dua hal. Pertama, ijmak para sahabat dan tabi’in, yang terjadi pada 

masa kekhalifahan khulafaurasyidin, terutama pada Abu Bakar dan, Umar. 

Kedua, karena fungsi seorang imam, sesuai dengan nas Al-quran dan 

kepentingan umat, yaitu amar ma’ruf nahi mungkar. Namun demikian, 

menurut Abdul Raziq, kedua alasan tersebut tidak bisa dijadikan landasan 

normatif. Abdul Raziq menilai, bahwa alasan yang dikemukakan para 

ulama itu disebabkan mereka tidak menemukan dasar dalam Al-Qur’an. 

Dengan kata lain, dasar ijmak dan fungsi amar ma’ruf yang dikemukakan 

itu hanyalah sebuah kompensasi belaka, karena mereka tidak menemukan 

dasarnya dalam nas. Ali Abdul Raziq menegaskan, bahwa dalam Alquran 

tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa mendirikan sebuah 

khilafah atau imamah merupakan suatu kewajiban. Ia mengkritik Sayyid 

Ridha yang mendasarkan alasan tentang kewajiban mendirikan khilafah 

kepada Alquran surat an-Nisa’ ayat 54. 

Menurut Ali, dasar yang dijadikan oleh Rasyid Ridha sama sekali 

tidak mengandung petunjuk yang dapat dijadikan alasan untuk 
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mengatakan bahwa syariat mengakui eksistensi khilafah sebagai pengganti

Nabi, dan menempatkan beliau di tengah-tengah kaum muslimin. 

Kekurang jelian para ulama dalam menganalisis fenomena agama dan 

politik menurut Ali Abdul Raziq, disebabkan mereka tidak memiliki ilmu 

politik yang memadai. Mereka lebih cenderung kepada ilmu-ilmu nahu, 

sharaf, dan sejenisnya. Di sisi lain, para cendekiawan muslim dalam 

beberapa abad terjebak oleh pesona ilmu-ilmu Yunani (filsafat), sehingga

ilmu politik tidak berkembang. Dan menurutnya ketika kekhalifahan 

berkuasa, mempelajari ilmu politik dilarang oleh khalifah, karena akan 

mengganggu eksistensi status quo. Ali juga tidak setuju dengan bentuk 

khalifah karena nyatanya, selama sistem kekhalifahan diberlakukan, yang 

terjadi adalah kehancuran dan kebobrokan, sehingga selalu memunculkan 

oposisi dari kalangan umat Islam sendiri.

Hampir setiap khalifah meraih kekuasaan dan mempertahankan 

kedudukannya dengan jalan kekerasan dan fisik. Ali kemudian juga 

membantah alasan yang mengatakan wajibnya khilafah karena signifikansi 

bagi upaya amar ma’ruf nahi mungkar. Ia menolak argumen kelompok ini 

dengan alasan: pertama, para sarjana politik berbeda pendapat dalam hal 

bentuk negara. Kedua, Amar ma’ruf nahi mungkar adalah tugas khalifah, 

sama halnya dengan tugas presiden, dengan demikian bentuk Negara tidak 

harus sistem kekhalifahan. Ketiga, Syi’ar Allah dan ekpresi-ekpresi 

keagamaan sama sekali tidak tergantung pada bentuk pemerintahan yang 

disebut khilafah. Sementara pemikir Islam, termasuk Ridha, mendasarkan 
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keyakinannya bahwa mendirikan khilafah itu merupakan keharusan 

agama, atas dasar Alquran surat al-Nisa’ayat 59 yang memerintahkan 

kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah, dan ulil amri

mereka. Abdul Raziq mengartikan ulil amri itu adalah tokoh-tokoh umat 

Islam semasa hidup Nabi dan sesudahnya, di antaranya para khalifah, para 

hakim, para komandan pasukan, dan bahkan para ulama atau ahli agama. 

Dengan kata lain ayat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendukung 

pendapat bahwa mendirikan khilafah itu hukumnya wajib.19

Dari Hadis Nabi juga tidak ada ungkapan yang mendukung 

pendapat itu. Memang nabi pernah menyatakan bahwa pemimpin (umat 

Islam) itu agar dari suku Quraisy, bahwa barangsiapa telah berbai’at atau 

menyatakan kesetiaan kepada pemimpin, hendaknya dia selalu

mematuhinya. Tetapi ucapan Nabi itu sama sekali tidak dapat diartikan 

mewajibkan umatnya mendirikan khilafah. Ali Abdul Raziq mengakui 

bahwa ijmak merupakan sumber ketiga hukum Islam setelah Al-quran dan 

Sunah. Tetapi menurutnya, pengangkatan penguasa sejak Abu Bakar, 

khalifah pertama, sampai zaman dia sendiri tidak pernah dilakukan dengan 

ijmak, yang berarti kesepakatan bulat antara umat Islam. Menurut 

pangamatannya, hampir semua khalifah dari zaman ke zaman dinobatkan 

dan dipertahankan dengan fisik dan senjata. Hanya Abu Bakar, Umar dan 

Ustman yang tidak begitu. Terhadap alasan wajib ada yang diangkat 

menjadi khalifah demi melindungi kelestarian Islam dan kepentingan
                                                            

19Munawir Sjadzali,  Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ( Jakarta:  
UI Press, 1990), h. 140.
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rakyat, menurut Ali Abdul Raziq memang benar dalam hidup 

bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang 

mengatur dan melindungi mereka, lepas dari agama dan keyakinan 

mereka, apakah Islam, Nasrani, Yahudi atau penganut agama lain, bahkan 

yang tidak beragama. 

Penguasa itulah pemerintah, tetapi pemerintah tidak harus 

berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka bentuk dan sifat, 

konstitusional, kekuasaan mutlak, republik, diktator, dan sebagainya. 

Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan, tetapi bentuk dan

sifatnya tidak harus khilafah, boleh beraneka ragam.20 Ali Abdul Raziq 

mengatakan, Islam tidak ada hubungannya sama sekali dengan 

kekhalifahan, artinya sistem kekhalifahan dalam Islam sebenarnya tidak 

ada. Sebab baik Alquran mau pun hadis tidak pernah secara langsung 

menyinggung masalah ini, agama tidak menentukan pola suatu 

pemerintahan secara mutlak. Selama ini sistem politik yang berjalan hanya 

didasari oleh kepentingan kekuasaan semata, bukan didasari oleh Islam, 

hanya saja pemerintahan itu menamakan diri sebagai khalifah. 

sebagaimana yang dipahami kaum muslim pada umumnya. 

Ali Abdul Raziq tidak mengakui keberadaan Nabi sebagai kepala 

Negara atau pemimpin politik. Baginya, Nabi hanyalah seorang Rasul, 

                                                            
20Pemerintahan adalah persoalan politik, dalam persoalan politik, kita seharusnya  

dipandu oleh akal dan pengalaman. Semua fungsi politik tergantung kepada kita, rasio kita,  
keputusan-keputusannya, dan prinsip-prinsip politisnya. Agama tidak memerintah maupun  
melarang (hal-hal semacam itu), agama benar-benar menyerahkan kepada kita, sehingga  tentang 
persoalan itu kita harus mengacu kepada hukum akal, pengalaman berbagai  Negara, dan kaidah-
kaidah politik. Umat Islam mempunyai kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan Negara sesuai 
dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi.
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sebagaimana rasul lain, bukan raja atau kepala Negara.21 Nabi tidak 

diperintahkan membentuk Negara, tugasnya hanyalah menyampaikan 

risalah Tuhan. Kalau pun Nabi dikatakan memiliki kekuasaan, 

kekuasaannnya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat. Ali 

Abdul Raziq berpendapat, bahwa Nabi memiliki kekuasaan (quwwah) 

khusus yang memungkinkannya melaksanakan sebuah misi. Kekuasaan 

itu, bagaimana pun, hanya khusus untuk Muhammad, dan yang paling 

penting kekuasaan itu berbeda dari kekuasaan politik seorang gubernur, 

raja atau sultan. Kekuasaan itu memang diperlukan nabi karena dalam 

posisinya itu beliau harus mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari 

kekuasaan seorang raja.22 Tatkala Nabi wafat kemudian diganti oleh Abu 

Bakar, yang didalam sejarah Islam dikenal sebagai khalifah. Tugas Abu 

Bakar sebenarnya sebagai kepala Negara bukan kepala urusan agama. Abu 

Bakar disebut sebagai khalifah yang mengurus persoalan umat, begitu juga 

pengganti setelahnya, baik Umar, Usman dan Ali, mereka sebagai 

khalifah.23 Untuk mendukung pendapatnya, Ali Abdul Raziq 

mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut. Pertama, Nabi tidak pernah 

memberi petunjuk kepada kaum Muslim mengenai tatacara 

bermusyawarah dan sistem pemerintahan. Kedua, Nabi tidak pernah 

mencampuri persoalan politik bangsa Arab. Malah Nabi tidak pernah 

                                                            
21Ali Abdul Raziq, Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah ,  

terj. Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka al-Husna, 1985). h.  42.
22Ali Abdul Raziq,  Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah,  

terj. Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka al-Husna, 1985). h. 64.
23Abdul Sani, Perkembangan Modern Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998. h. 194.
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melakukan perubahan terhadap model pemerintahan, sistem administrasi 

maupun pengadilan yang berlaku dilingkungan kabilah Arab. Ketiga, Nabi 

juga tidak pernah mencampuri hal-hal berkaitan dengan urusan interaksi

sosial dan ekonomi masyarakat. Keempat, Nabi tidak pernah melakukan 

aktivitas kenegaraan, seperti memecat seorang gubernur, merekrut seorang 

hakim, dan mengeluarkan peraturan tentang sistem perdagangan, 

pertanian, dan industri.24

Ali Abdul Raziq menerima argumen kaum modernis, bahwa norma 

sosial syariat dapat diubah karena diambil dari kondisi historis yang 

khusus sebuah perkembangan yang lebih jauh. Kekhalifahan merupakan 

produk sejarah, sebuah institusi manusiawi ketimbang ilahi, suatu bentuk 

temporer, dan karenanya, sebuah jabatan yang sepenuhnya politis tanpa 

tujuan atau fungsi agama. Universalitas Islam tidak terletak pada struktur 

politisnya, melainkan pada iman dan bimbingan agamanya. Pendapat ‘Ali 

Abdul Raziq di atas menimbulkan kontoversi yang hebat dikalangan 

ulama dan intelektual Mesir. Karena pendapatnya itu, Al-Azhar 

menanggalkan gelar ‘alim dari dirinya. Kontroversi tentang dirinya, 

disebabkan oleh tesis-tesisnya yang membingungkan. Pertama, tesis utama 

dalam bukunya bahwa khilafah tradisional tidak bersifat mandat dan tidak 

secara ketat berdasarkan syariah. Dengan demikian umat Islam bebas 

mengambil bentuk-bentuk alternatif sistem pemerintahan yang dirasakan 

cocok. Kedua, Bahwa Islam tidak menentukan norma-norma politik apa 

                                                            
24Ali Abdul Raziq,  al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah,  

terj. Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka al-Husna, 1985). h. 64.
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pun. Umat Islam bebas memilih cara apa saja dalam mengelola urusan-

urusan keduniaan mereka. Sebagai respon terhadap pemikiran Abdul 

Raziq tersebut, Muhammad Husain Haykal menulis sebagai berikut: “pada 

masa ini, (yakni masa sesudah hijrah), dimulailah perkembangan baru 

dalam kehidupan Muhammad saw. yang belum pernah sekalipun dilalui 

oleh Nabi dan Rasul lainnya.

Disini dimulailah perkembangan politik yang diperlihatkan Nabi 

dengan brilian, penuh kemampuan dan kecakapan sehingga membuat 

orang kagum dan menaruh hormat.25 Menurut Haykal, setelah hijrah ke 

Madinah, Nabi memulai babak baru, yakni kehidupan politik dalam Islam. 

Secara implisit di dalamnya terkandung pengertian bahwa di Madinah 

itulah dimulai kehidupan bernegara bagi umat Islam. Meskipun tidak 

setuju dengan tesis Ali Abdul Raziq, Haykal tetap memuji metode berfikir 

Abdul Raziq, dan memberikan dukungan atas keberaniaannya 

mengemukakan pemikiran tersebut. Pujian yang diberikan Haykal 

didasarkan kepada pendiriannya yang amat menghargai prinsip kebebasan 

berfikir dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Menyikapi masalah ketebelakangan umat Islam, Ali Abdul Raziq 

berbeda dengan pemikir politik Mesir lain. Ia menegaskan, jika umat Islam 

ingin maju hendaknya lembaga khilafah ditinggalkan karena tidak sesuai 

lagi dengan kebutuhan zaman, soal corak atau bentuk sebuah negara 

adalah inspirasi perkembangan kebutuhan umat, bukan persoalan agama. 

                                                            
25Musdah Mulia,  Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal,  (Jakarta: Paramadina, 

2001), h. 194
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Jadi bersifat duniawi. Dari itu, segala sesuatu yang bersifat duniawi adalah 

nisbi, diperlukan sesuai zaman, dan diperlukan peran akal manusia. 

Pendapat ini identik dengan pandangan Mustafa Kemal Attaturk (1881-

1938) yang menghapus sistem kekhalifahan. Menurut Ali, tindakan 

Mustafa Kamal tidak bertentangan dengan Islam. Dari ide dan pemikiran 

Ali Abdul Raziq nampaklah upaya pemisahan secara mutlak antara agama 

dengan negara, ia bermaksud membedakan antara agama dan politik. 

Pemikiran Ali Abdul Raziq mendapat kecaman dan bertentangan dengan 

pemikir Mesir lainnya, seperti Rasyid Ridha (1865-1935) yang 

menyerukan bahwa umat Islam dapat maju jika meniru cara pemerintahan 

Khulafa’ Rasyidin. Karenanya, lembaga khilafah harus dipertahankan 

untuk menjamin persatuan dan keutuhan umat. Jamaluddin al-Afghani 

(1839-1897), menggagaskan perlunya reformasi politik melalui revolusi 

berupa gerakan politik yang bersifat perjuangan fisik. Demikian pula 

Muhammad Abduh (1845-1905) juga menawarkan perlunya reformasi 

politik, tetapi melalui evolusi, antara lain, melalui perbaikan di bidang 

pendidikan, termasuk pendidikan politik. Pandangan Ali Abdul Raziq 

yang menolak keyakinan sebagian besar umat Islam yang menyatakan 

wajib mendirikan khilafah nampaknya lebih disebabkan oleh situasi dan 

kondisi masyarakat modern. Konsep khilafah sudah tidak sesuai lagi 

dengan kondisi umat Islam sekarang. Umat Islam dewasa ini sudah jauh 

berbeda dengan kondisi pada masa khulafa al-rasyidin dan zaman 

pemerintahan Islam.
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2. Penolakan Terhadap Khilafah

Dalam pandangan kaum muslimin khilafah adalah kepemimpinan 

umum untuk urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi. Keadaan ini 

didukung oleh kenyataan bahwa semua kekuasaan politik dalam Islam 

pasca Nabi selalu menisbatkan ajaran-ajaran Al-Qur’an untuk menjaga 

ajaran-ajaran tersebut. Semua itu memaksakan pandangan bahwa Islam 

adalah agama sekaligus negara, dan diantara keduanya tidak dapat 

dipisahkan.26 Ibn Khaldun juga menjelaskan: “Khilafah adalah memerintah 

rakyat sesuai aturan Syara”, demi kebaikan akhirat mereka dan juga 

kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat, sebab menurut 

Syara “persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan 

akhirat. Khilafah dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan 

pembuat syara” (sahib asy-syara) dalam menjaga agama dan politik 

dunia.”27 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bagi mereka, dalam 

kedudukannya, khalifah berdiri pada posisi Rasul Saw yang sepanjang 

hidupnya bertindak mengurusi persoalan agama yang diturunkan padanya 

dari Allah dan menguasakan padanya pelaksanaan dan pemeliharaannya, 

sebagaimana halnya pelimpahan-Nya agar menyampaikannya dan 

mendakwahkannya kepada manusia, sebagaimana Allah yang memilih 

Muhammad Saw untuk mendakwahkan kebenaran dan menyampaikan 

syari’at-Nya kepada manusia, begitulah Allah memilih khalifah untuk 

                                                            
26Suadi Putro,  Muhammad Arkoun Tentang Islam Modern, (Jakarta:  Paramidina, 1998), 

h.81.
27Ibnu Khaldun,  Muqaddimah Ibn Khaldun, (Beirut: Dar al- Fikri, t.th), h. 180.
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menjaga agama dan politik dunia. Mereka selanjutnya menjelaskan 

perbedaan antara khilafah dan kerajaan, bahwa “watak kerajaan adalah 

memerintah rakyat seuai tujuan dan syahwat, adapun politik adalah

memerintah rakyat berdasarkan tinjauan akal untuk menarik kemaslahatan 

dunia dan menolak keburukan, sementara khilafah adalah memerintah 

rakyat sesuai dengan pandangan syara”. Karena itu Ibnu Khaldun 

menjelaskan bahwa khilafah yang murni terjadi pada masa awal hingga 

akhir masa Ali bin Abu Thalib. Setelah berakhirnya masa Ali, khilafah 

berubah menjadi kerajaan, namun demikian ciri yang merupakan watak 

khilafah tetap ada seperti terhadap agama dan madzhab-madzhabnya dan 

taat menjalankan jalan kebenaran. Tidak terlihat adanya perubahan kecuali 

pengaruh kendali, yang jika semula dipegang agama, kemudian berubah 

menjadi asabiyyah (group feelings) dan pedang. Hal inilah yang terjadi 

pada masa Muawiyyah, Marwan dan putranya Abd al-Malik, serta masa-

masa awal para khalifah Bani Abbas hingga Ar-Rasyid dan sebagian 

putra-putranya. Khilafah kemudian tinggal nama saja, realitanya adalah 

murni kerajaan. Watak menekan mencapai puncaknya dipergunakan untuk 

meraih tujuan-tujuannya, hal ini yang terjadi pada putra-putra, Abdul Al-

Malik dan mereka yang setelah Ar-Rasyid dan Bani Abbas. Nama khilafah 

tetap berkibar karena langgengnya asabiyyah Arab.

Di Turin khilafah dan kerajaan saling tumpang tindih, kemudian 

nama khilafah dan jejak-jejaknya hilang seiring lenyapnya asabiyyah 

Arab, musnahnya generasi mereka serta tidak adanya ras mereka, yang 
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tinggal hanyalah kerajaan murni seperti yang terjadi pada kerajaan-

kerajaan non Arab di Timur. Mereka menampakkan ketaatannya pada 

khalifah karena mendapat berkah, sementara kekuasaan dan semua gelar 

berikut atributnya milik mereka dan khalifah tidak mempunyai arti apapun 

disana.28 Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kekhalifahan hanyalah 

ditegakkan atas tekanan dan paksaan. Seorang khalifah tidak mungkin 

dapat menduduki jabatan kecuali melalui ujung tombak, mata pedang, 

pasukan besar, dan pengerahan kekuatan besar-besaran. Singgasana para 

khalifah dibangun diatas tumpukan tengkorak manusia, dan dipertahankan 

dengan menunggangi pundak mereka. Tidak ada satu kekuasaan pun yang 

tidak diperoleh melalui cara ini, dan tidak ada kehormatan apa pun yang 

bisa diperoleh selain dengan cara mengorbankan rakyat.29

Gelar khalifah hanya sebagai alat legitimasi untuk 

mempertahankan kekuasaannya. “Dalam diskursus yang berkembang di 

antara para ulama yang berpandangan bahwa mendirikan khilafah 

merupakan kewajiban, tidak ada ulama yang mencoba mengajukan dalil-

dalil dari kitab Allah dan tidak didapati ayat yang serupa atas wajibnya 

mendirikan khilafah.”30 Ada beberapa ayat Al-Qur‟an yang harus 

dipahami hakikat maknanya, agar tidak berandai-andai bahwa ayat 

                                                            
28Ali Abdurraziq,  Al - Islam wa Ushul al - Hukm, (Beirut: Maktabah al- Hayah, 1966), 

h.14-15.
29Muhammad Iqbal, Nasution Amin Husein,  Pemikiran Politik Islam: Dari Masa K lasik 

Hingga Indonesia Kontemporer,  ( Jakarta:  Kencana Media Group, 2010), h. 121
30Ali  Abdurraziq,   Al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966), h. 

25.
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tersebut menyangkut dengan persoalan khilafah, yaitu firman Allah dalam 

QS. an-Nisa ayat 59:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan 

taatilah Rasul serta Ulil Amri di antara kalian...”. 

Lihat juga QS. an- Nisa ayat 83:

                            

                                   

                        

Artinya: “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang 

keamanan ataupun ketaatan, mereka (langsung) menyiarkannya. 

(Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri 

di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebena

rannya (akan) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amrinya).”  

Kata ulil amri pada ayat pertama oleh para ulama ditafsirkan 

sebagai para pemuka kaum muslimin pada masa Rasul dan masa 

sesudahnya termasuk khalifah, qadi dan komandan pasukan, termasuk 

dalam barisan mereka adalah ulama syara‟, atas dasar firman Allah: “kalau 

mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, 

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan)

mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).” Sedangkan kata ulil amri

pada ayat kedua ditafsirkan sebagai para pembesar sahabat. Apapun 
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pengertiannya, kedua ayat tersebut tidak patut dijadikan dalil tentang 

khilafah. Penjelasan paling mungkin dari kedua ayat tersebut adalah 

menunjukkan adanya golongan dari kaum Muslimin yang pada mereka 

segala urusan dikembalikan. Makna hakiki ayat tersebut adalah keharusan 

bagi kaum Muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat 

dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Makna 

ini lebih umum dan lebih luas daripada makna memaknakan khilafah yang 

sama sekali tidak ada relevansinya.31 Ia menolak penafsiran yang 

dilakukan sebagian ulama terhadap ayat tersebut di atas dengan penafsiran 

secara eksplisit adalah amir, khalifah, hakim, panglima, dan ulama untuk 

kata ulil amr. Penafsiran seperti ini, menurut Ali Abdurraziq, memberikan 

bingkai pemahaman untuk tidak keluar dari pemahaman struktur politik 

masa lampau. Tidak hanya Al-Qur’an, dalam Hadis juga tidak ada yang 

membahas mengenai khilafah. Bukti atas keadaan ini adalah ketidak

mampuan para ulama menggali dalil dari Hadis mengenai khilafah. Sayyid 

Muhammad Rasyid Ridha bermaksud mencari dalil tentang wajibnya 

mendirikan khilafah dalam Hadits, ia kemudian menukil pendapat yang 

menunjukkan wajibnya mendirikan imamah dari Sa‟id ad-Din at-Taftazani 

dalam kitab Al-Maqasid. Namun karena di antara dalil-dalil tersebut ia 

tidak menemukan satupun yang berasal dari Kitab Allah dan Sunnah 

Rasul, Rasyid Ridha lantas mengkritik Sa’id, bahwa ‘Ia dan rekan-

rekannya lupa menggali dalil tentang penegakkan khalifah dari Hadits-

                                                            
31Ali  Abdurraziq,   Al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966), h. 

27.
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hadits sahih yang mewajibkan mengikuti jama’ah kaum Muslimin dan

imam-imam mereka. Di antara Hadits tersebut secara tegas menjelaskan 

bahwa siapa yang mati dan tidak pernah ada bai’at di lehernya maka ia 

mati dalam keadaan jahiliah. Juga ada hadis Huzayfah yang muttafaq 

alayh (disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim) yang berisi 

perkataan Nabi padanya, “Patuhilah jamaah kaum Muslimin serta imam-

imam mereka.” Jika Hadits-hadits Nabi ditelusuri, maka tidak akan 

ditemukan sesuatu yang lebih dari sekedar penyebutan kata imamah, 

bai’ah, jama’ah atau yang lain, seperti riwayat: “Pemimpin itu berasal dari 

kaum Quraisy”, “Ikutilah jamaah kaum Muslimin”, “Barang siapa yang 

mati dan tidak ada bai‟ah di lehernya, maka ia mati dalam keadaan 

jahiliah”, “Barang siapa yang membaiat seorang pemimpin (imam) 

kemudian ia mentaati (imam tersebut) jika mampu, dan jika ada orang 

yang menentangnya maka tebaslah leher orang tersebut”, “Ikutilah 

mereka yang datang setelahku, Abu Bakar, Umar dan seterusnya”, dan 

sebagainya.32 Dari semua hadits itu tidak ada satu pun yang patut 

dijadikan dalil atas anggapan bahwa syariat mengenal khilafah atau 

imamah agung dalam arti pengganti Nabi dan jabatan yang menduduki 

posisinya dihadapan kaum Muslimin.33 Jika dalam ungkapan syara‟ 

muncul kata a’immah (para imam) dan Ulil Amri atau yang sepadan 

dengan keduanya maka yang dimaksud adalah ahli khilafah dan ashab al-

                                                            
32Rasyid Ridha,  Al-Khilafah aw al-Imamah al-Uzma, (Kairo: Maktabah al-Manar, 1922), 

h. 163.
33M. Fauzi, Islamis vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia, (Semarang: 

Walisongo Press, 2009), h. 20.
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imamah al-uzma, dan bai’ah adalah membaiat khalifah, sedangkan yang 

dimaksud jama’ah Al-Muslimin adalah pemerintahan khilafah islamiyyah.

Ibaratnya, Nabi memerintahkan kita agar mentaati imam yang kita baiat, 

Allah memerintahkan kita supaya memenuhi janji yang kita uapkan 

kepada orang musyrik, bersikap konsisten kepadanya sebagaimana mereka 

konsisten kepada kita. Namun semua itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa 

Allah merestui kemusyrikan. Perintah Allah agar kita memenuhi janji 

terhadap kaum musyrik juga bukan merupakan pengakuan atas 

kemusyrikan mereka.34

Dari paparan pemikiran Ali Abdurraziq di atas, penulis menarik 

kesimpulan bahwa Ali Abdurraziq berpendapat bahwa Islam tidak ada 

hubungannya sama sekali dengan kekhalifahan dan lembaga khalifah atau 

yang disebut dengan khilafah. Latar belakang penolakannya terhadap 

khilafah adalah beliau tidak menemukan satupun ayat Al-Qur’an yang 

membahas mengenai wajibnya mendirikan khilafah. Begitu juga dengan 

Hadis, beliau tidak menemukan satu haditspun yang membahas tentang 

perintah mendirikan khilafah. Selain itu, tak ada seorang ulama pun yang 

pernah mencoba mengemukakan suatu dalil wajibnya mendirikan khilafah 

tersebut berdasarkan dalil ayat Al-Qur’an. Ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh Nabi hanya menyangkut aspek-aspek keagamaan, seperti 

shalat, puasa, dan sebagainya. Kekhalifahan sendiri merupakan produk 

sejarah, sebuah institusi manusiawi ketimbang Ilahi, suatu bentukan 

                                                            
34Ali  Abdurraziq,   Al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966), h. 

31.
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temporer; dan karenanya, sebuah jabatan yang sepenuhnya politis tanpa 

tujuan atau fungsi agama. Memang benar dalam hidup bermasyarakat tiap 

kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi 

kehidupan mereka, lepas dari agama dan keyakinan mereka, apakah Islam, 

Nasrani, Yahudi atau penganut agama lain. Tetapi Allah telah memberi 

kebebasan kepada umatnya untuk mendirikan sebuah lembaga 

pemerintahan, tidak mengharuskan berbentuk khilafah, melainkan dapat 

beraneka ragam sekalipun. Penguasa itualah yang disebut dengan 

pemerintah. Tetapi pemerintah itu juga tidak harus berbentuk khalifah, 

melainkan dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya, apakah 

konstitusional atau republik, diktator, dan sebagainya. Pemikiran Ali 

Abdurraziq Tentang Sekularisme Sebelum membahas pemikiran 

sekularisme Ali Abdurraziq, terlebih dahulu penulis akan membahas 

sedikit tentang pengertian sekuler, sekularisasi, dan sekularisme. Istilah 

Inggris secular atau sekuler berasal dari bahasa Latin saeculum yang 

berarti zaman sekarang ini (this present age). Konsep sekuler secara 

historis terlahirkan didalam sejarah Kristen Barat. Di Barat pada abad 

pertengahan, secara politik, telah terjadi langkah-langkah pemisahan 

antara hal-hal yang menyangkut masalah agama dan non-agama (bidang 

sekuler). Dalam perkembangannya, pengertian sekuler pada abad ke-19 

diartikan sebagai kekuasaan, bahwa Gereja tidak berhak ikut campur 

dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.35 Dalam kamus 

                                                            
35Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Islam dan Sekularisme, (Bandung: Pustaka, 
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kontemporer, sekuler diartikan dengan hal-hal duniawi, dan tidak di

abdikan untuk kepentingan agama. Dari kata sekuler, terbentuklah kata 

sekularisasi. Sekularisasi sering diartikan sebagai pemisahan antara urusan 

negara (politik) dan urusan agama, atau pemisahan antara urusan duniawi 

dan ukhrawi (akhirat). Seorang pengamat sosial politik Barat, Paul H. 

Landis, sebagaimana dikutip Pardoyo, menulis: “The trend a way seculer 

and rational interpretation is known as secularization”. (Kecenderungan 

mengenai cara melakukan interpretasi yang bersifat sekuler dan rasional 

itulah yang dikenal sebagai sekularisasi). 

Menurut Surjanto Poepowardojo, pada hakikatnya sekularisasi 

menginginkan adanya pembebasan tajam antara agama dan ilmu 

pengetahuan, dan menganggap ilmu pengetahuan otonom pada dirinya.36

Dengan demikian, manusia mempunyai otonomi, sehingga ia dapat 

berbuat bebas sesuai dengan apa yang dikehendaki berdasarkan rasio. Jika 

sekularisasi bersifat open-ended, dalam arti menunjukkan sifat 

keterbukaan dan kebebasan bagi aktivitas manusia untuk proses sejarah, 

maka sekularisme bersifat tertutup. Dalam pengertian bukan merupakan

proses lagi, akan tetapi telah menjadi semacam paham atau ideologi. Ada 

makna yang berbeda antara sekularisasi dan sekularisme. Sekularisasi 

mengimplikasikan proses sejarah, hampir pasti tak mungkin diputar 

kembali. Masyarakat perlu dibebaskan dari kontrol agama dan pandangan 

hidup metafisisk yang tertutup (closed metaohysical worldviews). Jadi, 
                                                                                                                                                                      
1981), h. 19.

36Soerjanto Poepwardojo,  Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan  Filosofis, (Jakarta: 
Gramedia, 1989), h. 79.
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intinya, sekularisasi adalah perkembangan yang membebaskan (a 

liberating development). Sebaliknya, sekularisme adalah nama sebuah 

ideologi.37 Ia adalah sebuah pandangan hidup baru yang tertutup yang 

fungsinya sangat mirip dengan agama. Setelah mengeahui arti dari 

sekularisme, penulis akan membahas paham sekularisme dari Ali 

Abdurraziq. Menurut Ali Abdurraziq, “Nabi Muhammad Saw adalah 

seorang rasul yang murni mendakwahkan agama, tidak ada tendensi 

kekuasaan, tidak mendakwahkan dawlah (negara). Nabi tidak meletakkan 

dasar-dasar kerajaan. Beliau tidak lebih dari seorang rasul sebagaimana 

rasul-rasul lain. Ia bukan raja, atau peletak dasar dawlah (negara), dan 

bukan pula orang yang menyeru kepada monarki.”38 Pada dasarnya risalah

(ajaran) yang dibawa Nabi Muhammad Saw merupakan sejenis 

kepemimpinan bagi seorang rasul atas kaum-kaumnya dan penguasaan 

atas mereka. Akan tetapi kepemimpinan tersebut tidak sama dengan 

kepemimpinan dan kekuasaan seorang raja atas rakyatnya. Antara 

pemimpin risalah dan pemimpin kerajaan keduanya memiliki arti yang 

berbeda, seperti pada kepemimpinan Nabi Musa dan Nabi Isa atas para 

pengikutnya bukanlah kepemimpinan monarki, kepemimpinan tersebut 

tidak lebih dari kepemimpinan sebagian besar rasul. Pemimpin risalah 

menjalankan tugas dari Allah sedangkan pemimpin kerajaan banyak yang 

menekan rakyatnya. Risalah meniscayakan pelakunya sesuatu yang 

membedakannya dengan kaumnya, Allah yang telah memilihnya, 
                                                            

37Pardoyo,  Sekularisasi dalam  Polemik , (Jakarta: Pustaka Utama  Grafiti, 1993), h. 21.
38Ali  Abdurraziq,   Al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966), h. 

88.



88

sebagaimana diriwayatkan: “Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang 

Nabi kecuali yang paling mulia dari kaumnya dan paling kuat dari 

keluarganya.” Melihat dari Hadits tersebut, menegaskan bahwa Allah 

tidak menjadikan risalah (ajaran) sebagai barang mainan dan tidak 

mengutus seseorang kecuali agar ia mendakwahkan kebenaran secara 

sempurna, mengokohkan dasar-dasarnya dalam lawh (alam) yang terjaga 

(mahfuz), dan sejalan dengan realitas-realitas alami ini.39 Selain Hadits, 

Allah juga telah menjelaskannya dalam A-Qur’an:

                                 

                         

   

Artinya: “Dan kami tidak mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati 

dengan seizin Allah.” (an-Nisa: 64).

Dari politik umat, Rasul telah memperoleh sesuatu yang diperoleh 

para raja. Tetapi Rasul mempunyai tugas yang tidak bisa di imbangi. 

Termasuk dalam lingkaran tugas beliau adalah berhubungan dengan 

rohani. Kekuasaan Nabi Muhammad Saw sesuai dengan risalah (ajaran) 

beliau, merupakan kekuasaan yang luas, perintah beliau ditandai 

dikalangan kaum Muslimin, hukum-hukum beliau mencakup keseluruhan. 

Tidak satupun persoalan yang terjangkau oleh tangan hukum yang tidak 

terliputi dalam kekuasaan Nabi Saw. Tidak satupun urusan yang 

                                                            
39Ali  Abdurraziq,   Al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966), h. 

89.
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mencerminkan kepemimpinan dan kekuasaan kecuali hal itu masuk di 

bawah wilayah Nabi Muhammad Saw atas kaum Mukmin. Kepemimpinan 

dakwah kepada Allah dan menyampaikan ajaran-Nya, bukan merupakan 

kepemimpinan kerajaan. Semua itu adalah risalah dan agama serta hukum 

kenabian, bukan hukum para sultan. Risalah (ajaran) yang dibawa Nabi 

Muhammad Saw lebih luas kekuasaannya daripada hakim. Wilayah Rasul 

atas kaumnya adalah wilayah rohani. Sumbernya adalah keimanan hati. 

Ketundukannya adalah ketundukan yang tulus yang diikuti ketundukan 

jasmani. Wilayah rasul merupakan petunjuk menuju Allah, berkaitan 

dengan urusan kepemimpinan agama. 

Sedangkan wilayah hakim adalah wilayah material. Ketundukan 

jasmani tidak bersandar pada hati. Wilayah hakim mengurusi kepentingan 

hidup manusia dan permakmuran bumi (dunia). Jadi maknanya jauh antara 

wilayah hakim (politik) dan wilayah Rasul (agama). “Gambaran Al-

Qur’an menguatkan pendapat bahwa Nabi Muhammad Saw tidak memiliki 

urusan dengan kekuasaan politik. Ayat-ayat Al-Qur’an menjelaskkan

bahwa perjalanan Nabi adalah pekerjaan langit yang sama sekali tidak 

terlampaui oleh seluruh batas-batas kekuasaan.”40 Firman Allah SWT: 

                               

              

                                                            
40Ali  Abdurraziq, Al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966), h. 

95.
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Artinya: “Barang siapa yang menaati Rasul sesugguhnya ia mentaati 
Allah, dan barang siapa yang berpaling sesungguhnya Kami tidak 
mengutusmu sebagai pemelihara.” (an- Nisa: 80). Artinya: “Dan kaummu 
mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya, katakanlah: Aku 
ini bukanlah orang yang diserahi urusan kalian. Untuk tiap berita ada 
(waktu) terjadinya dan kelak kalian akan mengetahui.” (al-An‟am: 66-67).

                                 

                           

                                     

         

Artinya: “Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, 

tiada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan 

kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukan-Nya. 

Dan kami tidak menjadikanmu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-

kali bukanlah wakil bagi mereka.” (al-An‟am: 107-108).

                                      

    

Artinya: “Dan Kami tidak mengutusmu untuk menjadi wakil atas mereka.” 

(al- Isra: 54).

Melihat dari kutipan ayat di atas, Al-Qur’an dengan tegas 

melarang Nabi bertindak sebagai pemelihara manusia, beliau bukan wakil, 

bukan pemaksa, bukan pengawas dan beliau tidak mempunyai hak 

memaksa manusia agar mereka menjadi Mukmin. Barang siapa yang tidak 
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memiliki watak pemelihara, bukan pemaksa maka ia bukanlah raja, sebab, 

sebagaimana lazimnya, raja adalah pemaksa, ia memiliki kekuasaan yang 

tidak terbatas. Dan barang siapa yang bukan wakil dari umatnya ia juga 

bukan raja. Allah berfirman:

                              

               

Artinya: “Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang lelaki-lelaki 

kalian tetapi ia adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.”(al - Ahzab: 40).

Al-Qur’an menjelaskan bahwa Muhammad tidak mempunyai hak apa-apa 

atas umatnya selain hak risalah. Kalau saja Muhammad adalah seorang 

raja tentunya ia juga mempunyai hak-hak seorang raja atas umatnya. 

Menurut Ali Abdurraziq, Nabi Muhammad Saw adalah seorang Rasul 

Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja. Nabi tidak pernah 

memerintah dengan mengatas namakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi 

hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk 

membentuk kekuasaan politik atau pemerintah tertentu. Masuk akal jika 

seluruh alam mengambil agama yang satu, juga masuk akal satu agama 

mengatur semua manusia. Tetapi jika seluruh manusia yang mengambil 

satu pemerintahan dan berkumpul di bawah satu lembaga politik, sungguh 

merupakan sesuatu yang keluar dari watak manusia dan lepas dari 

kehendak Allah. Hanya saja hal tersebut merupakan salah satu tujuan 

duniawi yang diserahkan oleh Allah kepada akal kita. Ia membiarkan 
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manusia mengurusnya sesuai petunjuk akal, ilmu pengetahuan, 

kepentingan, selera, serta orientasi mereka. Kebijaksanaan Allah ini

dimaksudkan agar manusia tetap berada dalam keanekaragaman. Allah 

berfirman:

                              

Artinya: “Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia 

umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali 

orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah 

menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, “Aku 

pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang 

durhaka) semuanya.” (Hud: 118).

Risalah (ajaran) yang dibawa Nabi Muhammad Saw kadang 

tampak sebagai tugas pemerintahan, fenomena kerajaan dan dawlah

(negara). Tetapi sebenarnya semua itu tidak lebih dari salah satu sarana 

yang dengan itu Nabi hendak memantapkan agama, dan mengokohkan 

dakwahnya. Bukan hanya Al- Qur’an yang menegaskan bahwa Rasul 

membawa risalah (ajaran) keagamaannya untuk menyeru kepada dawlah

politik. Sunnah dan hukum akalpun mengisyaratkan hal serupa, bahwa 

wilayah risalah Nabi Muhammad Saw atas kaum Mukmin tidak dicampuri 

oleh tendensi pemerintahan. Tidak ada pemerintahan, dawlah, orientasi-

orientasi politik atau tujuan-tujuan para raja atau umara dalam masa 

kenabian. Berikut ini adala pernyataan dari Ali Abdurraziq: Ali 
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Abdurraziq mengungkapkan secara jelas pemisahan sebenarnya dan secara 

de facto antara agama dan politik, serta antara otoritas agama dan politik.41

Pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad tidak mempunyai 

tujuan untuk membangun sebuah negara. Nabi tidak pernah ikut campur 

dalam persoalan politik bangsa Arab. Pemerintahan Nabi bukanlah bagian 

dari tugas kerasulannya, melainkan tugas yang terpisah dan diluar dari 

misi yang diembannya. pemerintahan yang dibentuk oleh Nabi adalah 

urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulannya.42 Nabi 

tidak pernah merombak sistem pemerintahan, sistem administrasi, maupun 

sistem peradilan yang ada. Semua diserahkan Nabi pada masyarakatnya. 

Oleh karena semasa hidupnya beliau tidak mempunyai kekuasaan politik 

dan tidak mendirikan negara Islam, maka Nabi pun tidak menunjuk siapa 

yang akan menggantikan kedudukannya setelah beliau wafat. Kalau Nabi 

adalah selaku kepala negara, mustahil jika beliau tidak menunjuk orang 

yang akan menggantikannya sebagai khalifah.

                                                            
41Ali  Abdurraziq, Al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966), h. 

104-105
42Abd Halim, Relasi Islam Politik dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013), 

h. 55
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BAB IV

RELEVANSI PEMIKIRAN POLITIK ALI ABDUL AL RAZIQ

A. Analisis Pemikiran Ali Abdul Al Raziq Tentang Penolakannya terhadap 

Khilafah

Khilafah merupakan lembaga pemerintahan dimana di dalamnya 

terdapat seorang khalifah (kepala negara) yang bertugas mengurus umatnya 

baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Negara Islam dalam 

menentukan hukum, menentukan benar dan salah, menentukan halal dan 

haram, ada ditangan syariah, bukan ditangan manusia. Karena itu, baik 

khalifah maupun umat sama-sama terikat pada syariah Islam, sesuai dengan 

ketetapan Allah dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam perspektif politik, 

khilafah dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk institusi politik karena 

khilafah bukanlah satu-satunya institusi politik.1 Kita perlu menengok pada 

periode Nabi Muhammad dan para pengganti beliau. Rasulullah ketika di 

Mekkah sama sekali tidak menyinggung mengenai masalah pemerintahan atau 

negara. Bahkan surat-surat Al-Qur’an yang turun di Mekkah hanya berisi 

ajakan kepada Tauhid (pengesaan Allah) dan iman kepada Allah, malaikat-

Nya, rasul-Nya dan kepada hari akhir juga mengajak kepada keluhuran jiwa, 

agar jiwa bisa lebih dekat kepada Allah.

Adapun dalam periode Madinah ditetapkan kaidah-kaidah asasi bagi 

kehidupan keluarga, masalah waris, perdagangan, serta jual beli. Hanya saja, 

                                                            
1Ainur Rofiq al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbuttahrir di Indonesia, 

(Yogyakarta: LkiS, 2021), h. 118.
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dalam kaidah-kaidah asasi yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan 

moral tidak dipaparkan dengan rinci, sehingga hal ini bisa dijadikan patokan 

bagi pengelolaan negara atau pemerintahan. Dengan sendirinya tidak ada pula 

pembahasan masalah sistem pemerintahan secara langsung. Pada masa-masa 

awal Islam, para Al-Khulafa Al-Rasyidin di bai’at berdasarkan kaidah 

musyawarah, bukan melalui pemilihan langsung. Sistem yang dipakai pada 

waktu itu bukanlah sistem parlemen dan bukan pula sistem perwakilan. 

Pembai’atan khalifah pada masa itu dilakukan setelah para tokoh ahli 

bermusyawarah terlebih dahulu. Bisa dikatakan khalifah lebih mendekati 

kepala negara sebuah republik ketimbang seorang raja. 

Sedangkan pada masa pemerintahan-pemerintahan dinasti Umayyah,

Abbasiyah dan seterusnya adalah sebuah kerajaan.2 Hal inilah yang mengubah 

gagasan dan konsep umum sistem pemerintahan Islam, dari pembai’atan bebas 

yang didasari kesadaran dan kerelaan umat menjadi kekuasaan mutlak yang 

selama berabad-abad mendominasi dunia Islam. Konsep pemerintahan pada 

zaman Nabi sampai beliau hijrah ke Madinah tidaklah dijabarkan secara rinci. 

Nabi sendiri rupanya tidak hendak mengubah sedikitpun sistem pemerintahan 

Arab yang telah berlaku dan diterapkan oleh suku-suku yang tinggal 

dipedalaman maupun di pusat-pusat kita Hijaz dan Yaman. Nabi menyerahkan 

sepenuhnya urusan tersebut kepada setiap umat untuk mengaturnya sendiri. 

Bagi beliau yang terpenting adalah mereka mau menerima agama yang 

diturunkan Allah, yaitu agama Islam. Nabi Muhamad pertama kali

                                                            
2M. Husein Haikal, Pemerintahan Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 18.
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membentuk negara Madinah tetap mempertahankan unsur pluralisme baik 

pluralisme kepentingan politik maupun pluralisme keyakinan. Sewaktu 

Rasulullah hijrah ke Madinah, maka golongan yang pertama kali menyambut 

berdirinya Negara Madinah adalah kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi dan 

golongan lainnya. Pembentukan negara tersebut ditandai dengan disepakatinya 

piagam Madinah.

Dalam realitas politik, pluralisme merupakan pilihan pertama 

Rasulullah sebagai pondasi hidup bernegara. Pluralisme dalam bernegara 

pertama kali diimplementasikan Rasulullah pada periode pascahijrah ketika ia 

mengadakan sebuah kesepakatan yang merupakan kontrak sosial-politik 

pertama dengan elemen-elemen masyarakat Madinah yang cukup varian. 

Dalam piagam Madinah tidak menegaskan bahwa Islam adalah agama negara, 

Islam adalah identitas negara, Islam adalah konstitusi negara. Hal ini 

menunjukkan bahwa pluralisme dan egaliterianisme menjadi pondasi utama 

pendirian Negara Madinah yang ditandai dengan disepakatinya piagam 

Madinah sehingga piagam tersebuat tidak menegaskan simbol-simbol yang 

mengarah kepada bentuk formalisme Islam sebagaimana yang mewacana 

dalam kajian siyasah Islam klasik, pertengahan dan modern seperti Daulah 

Islamiyyah, Khilafah Islamiyyah, Negara Islam, dan sebagainya. Inti dari 

piagam tersebut adalah Nabi mengadakan perjanjian kerja sama dengan kaum-

kaum Yahudi dan juga kaum lainnya di Madinah untuk bersama-sama 

menggalang toleransi beragama, memperoleh hak, kewajiban dan kebebasan 
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yang sama dan bersama-sama pula mempertahankan stabilitas dan keamanan 

Madinah dari gangguan luar.3

Sampai Rasulullah wafat, beliau tidak pernah meletakkan suatu aturan 

yang terinci bagi pemerintahan Islam. Akan tetapi apa yang beliau bawa dari 

sisi Allah untuk mengatur dasar-dasar perilaku dan pergaulan umat manusia 

merupakan mukaddimah bagi struktur politik. Risalah Nabi Muhammad 

menunjukkan di samping sebagai pemimpin agama (Islam) beliau adalah juga 

pemimpin (kepala negara). Pada zaman Rasulullah, madinah adalah 

merupakan negara yang merupakan model dari hubungan Islam dan politik.4

Hal ini bisa dilihat dari sejarah ketatanegaraan Islam. Namun baik al-

Qur’an maupun sunnah Nabi tidak memberikan perintah-perintah yang tegas 

tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya sebagai 

cara bagi umat mempertahankan kesatuannya.5 Ini dapat dimengerti karena 

Al-Qur’an dan sunnah hanya menetapkan kerangka-kerangka umum dari 

konsep-konsep Islam. Detail-detailnya harus dibuat sendiri oleh golongan 

beriman, sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Dengan demikian, setiap 

masyarakat, atas dasar ketentuan-ketentuan ini dapat merumuskan sendiri 

norma-norma yang sesuai dengan latar ruang dan waktu mereka.6 Menurut 

                                                            
3Ahmad Yani Anshori, Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia, 

(Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), h. 67-69.
4Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, (Bandung: Mizan, 1986), h. 

63.
5Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian 

Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 29.
6Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 152
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Montesquieu, bentuk hukum dan pemerintahan adalah produk pengaruh dari 

lingkungannya, baik lingkungan alam, masyarakat, dan kebudayaan.7

Ajaran dan agama Islam yang universal dan tidak berubah-ubah itu 

memberikan tuntutan bagi umat untuk dapat menggunakan ilmu dan akalnya 

menyesuaikan keadaan yang serba berubah-ubah itu dengan ajaran Islam. Hal 

ini terlihat pada kehidupan politik yang walaupun terdapat prinsip-prinsip 

yang diakui dan berlaku secara universal, mengalami penyesuaian pada 

tingkat nasional dari negara yang bersangkutan. Jangankan hal politik, dalam 

hal memeluk agama Islam pun tidak ada paksaan, seperti firman Allah dalam 

surat Al- Baqarah ayat 256:

يِن  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َقْد ۖ◌ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك ۚ◌ تـَبَـنيَّ

يٌع َعِليمٌ ۗ◌ ِباْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقٰى َال اْنِفَصاَم َهلَا  َواللَُّه مسَِ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), 

sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah. Karena 

itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 

maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat 

yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha 

Mengetahui.”

Al-Qur’an sendiri menegaskan tidak adanya paksaan sama sekali 

dalam beragama, kaum muslimin membiarkan orang Nasrani, Yahudi, dan 

                                                            
7Alamsjah Ratu Perwiranegara, Islam dan Pembangunan Politik di  Indonesia, (Jakarta: 

Haji Masagung, 2007), h. 26.
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orang Majusi yang tinggal di Syam, Irak,dan Mesir tetap menganut agama dan 

mengamalkan ajaran mereka masing-masing. 

Dalam hal sistem politik, ajaran dan agama Islam tidak menentukan 

suatu bentuk tertentu. Melalui ijtihad, masyarakat dapat menyesuaikan sistem 

politik pada tingkat lingkungan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. 

Itulah sebabnya kaum muslim tidak memandang suatu hal yang mutlak sistem 

politik dalam wujud negara Islam. Apakah artinya hanya formalitas 

mengidentifikasi sebagai negara Islam, dalam hal prakteknya pengaruh 

sekularisme masih berperan. Akan lebih baik jika walaupun tidak memberi 

label sebagai negara Islam, namun tingkah laku kenegaraan banyak mengikuti 

tuntutan Islam.

Jadi memang benar adanya yang dikatakan oleh Ali Abdurraziq, 

dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa 

yang mengatur dan melindungi mereka, lepas dari agama dan keyakinan

mereka, apakah Islam, Nasrani, Yahudi atau penganut agama lain, dan bahkan 

mereka yang tidak beragama sekalipun. Penguasa itulah pemerintah. Tetapi 

pemerintah itu tidak harus berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka 

ragam bentuk dan sifatnya, apakah konstitusional atau kekuasaan mutlak, 

apakah republik ataukah diktator dan sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus 

mempunyai pemerintahan, tetapi baik bentuk maupun sifat pemerintahan itu 

tidak harus satu, khilafah, dan boleh beraneka ragam.8

                                                            
8Abd Halim, Relasi Islam Politik dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013), 

h. 84
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Negara dapat menentukan sendiri sistem apa yang akan dipakainya 

sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Agama dan budaya juga 

berpengaruh dalam pemilihan sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Apa 

dan bagaimanapun bentuk dan sistemnya, yang terpenting adalah dapat 

menyejahterakan rakyatnya, tidak menyimpang dari agama masing-masing 

masyarakatnya, dan sesuai dengan kebudayaan dari masyarakatnya. Karena 

tujuan Allah menciptakan perbedaan, termasuk perbedaan agama dan 

pemikiran-pemikiran politik adalah untuk menciptakan perdamaian bersama, 

sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di antara umat manusia. Ijtihad 

dengan berpendapat adalah salah satu pokok agama sejak masa permulaan 

Islam, jadi wajar jika kebebasan berpikir mutlak bisa digunakan dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik. Islam tidak menutup jalan 

bagi setiap perkembangan yang memang dikehendaki oleh kemaslahatan 

umum, sepanjang perkembangan itu selaras dengan ajaran Islam. 

Tujuan dari sistem pemerintahan dari ajaran Islam adalah untuk 

mewujudkan ide-ide mulia dan berbagai teladan luhur untuk peradaban 

manusia. Jika sudah terlaksana tujuan-tujuan tersebut itu berarti sistem 

pemerintahan yang mampu berkembang sejalan dengan kemajuan manusia di 

segala bidang kehidupan. Di saat para ulama mesir sedang mengadakan 

muktamar akbar utuk menegakkan kembali lembaga khilafah, Ali Abdurraziq 

menolak hal tersebut dengan mengeluarkan bukunya yang berjudul al-Islam 

Wa Ushul al-Hukm. 
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Pemikirannya dikarenakan oleh latar belakang sejarah yang terjadi 

pada waktu itu dimana lembaga khilafah sudah runtuh dan tidak dipakai lagi 

sebagai institusi pemerintahan. Masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin 

berakhir setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian kelompok 

pendukung Ali mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah, sedangkan 

kelompok pendukung Muawiyah mengangkat Muawiyah bin Abu Sofyan 

sebagai khalifah. Akhirnya kedudukan sebagai khalifah dijabat oleh putra Ali 

yaitu Hasan bin Ali selama beberapa bulan, namun karena Hasan 

menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka beliau 

menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang 

nantinya setelah Muawiyah meninggal, pemerintahan akan dikembalikan 

kepada umat Islam. Akan tetapi, perjanjian ini tidak pernah diwujudkan, dan 

dengan diangkatnya Muawiyah menjadi khalifah, maka berdirilah kerajaan 

Bani Umayyah. 

Penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali 

dalam satu kepemimpinan politik. Di sisi lain, penyerahan itu juga 

menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Sepeninggal 

Muawiyah, pemerintahan dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Pada masa 

pemerintahannya, prinsip musyawarah yang telah dicanangkan oleh 

Rasulullah dan al-Khulafa al-Rasyidin bergeser menjadi monarki absolut. Ciri 

pada masa al-Khulafa al-Rasyidin adalah para khalifah betul-betul menurut 

teladan Nabi, tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi 

kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang 
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lain. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berubah menjadi kerajaan, 

penguasa bertindak otoriter, kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. 

Demikianlah faktor yang menyebabkan khilafah mengalami keruntuhan.

B. Relevansi Pemikiran Politik Ali Abdul Al Raziq dengan Sistem 

Kenegaraan di Indonesia

Di Indonesia, obsesi formalisasi hukum Islam bukanlah masalah baru. 

Semangat dan gerakan formalisasi hukum Islam sejatinya sudah ada sebelum 

Indonesia merdeka. Namun demikian, obsesi formalisasi hukum Islam 

senantiasa memola dalam dua pandangan yang berbeda. Pertama, hukum 

Islam harus diformalkan dalam sistem kenegaraan dan kewajiban mendirikan 

negara Islam. Kedua, hukum Islam tidak mesti diformalkan dalam sistem

kenegaraan, akan tetapi cukup dengan mentransformasikan sistem hukum 

Islam kedalam sistem kenegaraan dan sistem sosial budaya. Pemikiran Ali 

Abdurraziq mengenai konsep negara dalam Islam lebih relevan dengan konsep 

kenegaraan di Indonesia karena ia tidak mewajibkan bagi pemeluk agama 

Islam untuk mendirikan negaranya dengan negara yang berbentuk 

kekhilafahan. Ali menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan suatu rezim 

tertentu, juga tidak memerintahkan agar umat Islam menganut suatu sistem 

tertentu atas dasar syarat-syarat tertentu yang kemudian dijadikan dasar 

bagaimana umat Islam diperintah. Islam lebih memberikan kebebasan absolut 

pada kita untuk mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi-kondisi 

intelektual, sosial, dan ekonomi dimana kita hidup, mempertimbangkan 

perkembangan sosial dan tuntutan-tuntutan zaman. Jika Khilafah dijadikan 
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sebagai sistem di Indonesia jelas akan bertentangan dengan Pancasila karena 

konsep Khilafah yang di cita-citakan para tokohnya adalah negara yang

transnasional yaitu suatu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi 

beberapa bangsa menjadi suatu negara. Dan tentunya hal ini tidak 

memungkinkan untuk ditransformasikan di Indonesia saat ini. Para ahli hukum 

berpendapat bahwa dalam negara Indonesaia tidak boleh terjadi atau berlaku 

sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau kesusilaan 

agama yang lain. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam 

bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali 

bagi orang Hindu-Bali, sepanjang menjalankan syariat tersebut memerlukan 

perantaraan kekuasaan negara. 

Negara berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang 

bahannya adalah hukum agama. Syariat yang tidak memerlukan bantuan 

kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat dijalankan 

sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban 

pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut 

agamanya masing-masing. Negara dan agama saling membutuhkan dan 

mengokohkan. Agama membutuhkan negara yang memiliki wilayah berdaulat 

dan pemerintahan yang sah, sebaliknya negara membutuhkan agama sebagai 

landasan moral dan sepiritual. Agama adalah pondasi dan negara adalah 

penjaganya. Paradigma negara Pancasila yang dasar pertamanya adalah 

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan antitesa terhadap sekularisme. Dalam 

konteks bernegara, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur, 
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memfasilitasi, melayani, melindungi dan memajukan kehidupan beragama 

serta manjaga kerukunan antarumat yang berbeda agama. Pembentukan 

Kementrian Agama pada 3 Januari 1946 adalah untuk memelihara dan 

menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Sejalan dengan 

fakta sosiologis Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim, maka 

tentu pengaruh islam dalam kenegaraan dan pembentukan hukum nasional 

adalah sesuatu yang wajar. Semenjak kemerdekaan sejumlah peraturan 

perundang undangan yang mewadahi kepentingan umat Islam telah difasilitasi 

oleh negara, seperti: Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, 

Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-

Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, 

UndangUndang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang 

Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan lain-lain. Semua itu menunjukan

“afirmasi negara” terhadap kehidupan beragama. 

Sistem demokrasi walaupun mempunyai banyak kekurangan dan 

kesulitan dalam melaksanakannya, namun sampai dewasa ini umat manusia 

belum menemukan sistem lain yang lebih baik dari demokrasi. Tokoh muslim 

internasional dan mantan Perdana Menteri RI itu menyarankan “theistic 

demokracy”, yakni demokrasi yang didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan.

Natsir mengajarkan bagaimana cara kita melihat agama dalam konteks 

sosial. Menurut beliau, prinsip-perinsip Islam tentang syura lebih dekat 

kepada rumusan-rumusan demokrasi modern dengan meletakan prinsip hudud
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(batas-batas) dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil 

keputusan. Dengan demikian, konsep kenegaraan modern Islam mendekatkan 

jarak teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Sistem 

demokrasi ini juga berbeda dengan pemikiran Rasyid Ridha maupun dengan 

pemikiran Ali Abdurraziq. Sejarah menjadi saksi jejak perjuangan umat Islam 

dan politisi muslim tidak terpisahkan dari sejarah penemuan dasar negara, 

pembentukan NKRI serta upaya membela dan mempertahankannya hingga 

saat ini. Para pemimpin dan pejuang bangsa di awal kemerdekaan tidak 

mengklaim diri sebagai orang yang paling Pancasialis, paling memahami 

keragaman atau kebhinekaan, tetapi jiwa antikolonialisme, jiwa cinta tanah 

air, jiwa nasionalisme dan patriotisme, jiwa ketuhanan/keagamaan, jiwa 

prikemanusiaan, jiwa kerakyatan, jiwa demokrasi, dan jiwa keadilan sosial 

terpatri dalam perjuangan dan pengabdian mereka menjaga republik. Sikap 

toleran dan menghargai kebhinekaan telah dipraktikan oleh umat Islam sejak 

tahun-tahun pertama derdirinya negara Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945 tidak mungkin berdiri tanpa toleransi fositif dan pengorbanan umat 

Islam. Umat Islam dan para pemimpin muslim berdiri paling depan dalam 

membela NKRI bersama dengan unsur kekuatan bangsa lainnya. Oleh karena 

itu kebangsaan dan kebhinekaan tidak perlu dibenturkan atau diperhadapkan 

dengan Islam dan kepemimpinan politik muslim. Kebangsaan adalah sesuatu
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yang alami, manusia mencintai tanah air tempat ia lahir dan dibesarkan 

merupakan firah kemanusiaan.9

Seiring bergulirnya reformasi politik, Indonesia memasuki era 

kebebasan dan keterbukaan informasi yang terjadi secara passif. Dalam era

globalisasi dan era digital ini, kita tidak bisa mencegah masuknya pengaruh 

transnasional, termasuk ideologi transnasional bernuansa agama yang 

belakangan menjadi isu krusial. Penetrasi idiologi transnasional tidak hanya di 

bidang politik, tapi juga dibidang ekonomi dan sosial budaya, seperti 

kapitalisme, liberalisme, dan sekularisme, dan bahkan serpihan ateisme. 

Pelaksanaan Pancasila selama puluhan tahun lebih di titikberatkan sebagai 

ideologi politik, tapi kurang terimplementasi sebagai ideologi ekonomi dan 

ideologi kesejahteraan. Ideologi transnasional sejalan dengan pemikiran 

politik Rasyid Ridha sedangkan Ali Abdurraziq lebih kepada sekularisme, 

Penentuan dasar negara merupakan masalah konstitusional paling mendasar 

yang telah diputuskan oleh pendiri bangsa. Ideologi yang dipandang bisa 

mempersatukan bangsa yang majmuk ini adalah Pancasila yang tercantum 

dalam Pembukaan UUD 1945. 

Bangsa Indonesia kini tidak sedang memilih antara Islam atau 

Pancasila, tetapi pada pilihan apakah Pancasila mau ditafsirkan seperti yang 

dikehendaki oleh para pendiri bangsa tahun 1945 atau diluar daripada itu.

Problematika Islam dan sekularisme maupun sekularisasi dalam tradisi 

perkembangan pemikiran modern dan Islam, baik didunia internasional 

                                                            
9M. Fuad Nasar, Islam Dan Muslim di Negara Pncasila, (Yogyakarta: Gle Publishing, 

2017), hal. xi. 
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maupun di Indonesia cukup bervariasi didalam cara menangkap makna 

sekularisme maupun sekularisasi. Banyak dari kalangan pemikir Islam modern 

yang mempunyai perbedaan pandangan tentang sekularisme dengan argumen-

argumennya, dan tentunya perbedaan paradigmatik ini menghasilkan 

kesimpulan yang berbeda pula. Pada masa pergerakan nasional menjelang 

kemerdekaan Indonesia, semangat perjuangan untuk membangun dan 

membuat pondasi bagi bangsa telah terpikirkan dan ramai dibicarakan. 

Pembahasan nation character building sebagai pondasi utama yang akan 

mewarnai dan memberikan identitas kepada bangsa yang akan dibangun ini 

mempolarisasi ke dalam berbagai kepentingan. Polarisasi tersebut mengarah 

kepada terbentuknya kubu nasionalis Islam yang ingin memperjuangkan Islam 

secara formal menjadi dasar dan ideologi negara, dan kubu nasionalis sekuler 

yang menghendaki agar Indonesia menjadi negara pluralis dengan dasar dan 

ideologi Pancasila.10

Harus diakui, bahwa respon umat Islam terhadap berbagai isu-isu 

kontemporer, termasuk sekularisme dilatar belakangi oleh kedatangan 

kolonialis Barat ke negara Islam yang menyebabkan berkurangnya eksistensi 

doktrin-doktrin Islam di antara para pemeluknya. Mereka memperkenalkan 

hukum yang bersifat sekuler melalui kekuasaan dan pendidikan modern bagi 

anak-anak Muslim.11 Dalam sejarah gerakan politik di Indonesia, tentu saja 

tidak bisa diingkari bahwa Islam mempunyai andil yang besar dalam 

                                                            
10Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945; sebuah konsensus Nasional 

Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 89-
91.

11Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di 
Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 75.
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tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Islam dalam usahanya 

menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dimulai sejak pra-

kemerdekaan hingga saat ini. Ketika ruh kemerdekaan mulai menggeliat di 

bumi Nusantara, peran Islam dan umatnya begitu sangat menentukan. Hal ini 

wajar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Hal ini terbukti 

bahwa pada abad XX, dalam rangka meraih kemerdekaan Indonesia, maka 

para ulama, aktifis dan para intelektual Islam Indonesia terlibat langsung 

dalam usaha-usaha memberikan pencerahan dan kesadaran politik kepada 

masyarakat sebagai pra-syarat munculnya gerakan kemerdekaaan.12

Kemerdekaan Indonesia diraih bukan dari hadiah bangsa kolonial, 

melainkan hasil jerih payah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial-

kemanusiaan, kemerdekaan tidak akan pernah diraih tanpa adanya kesadaran 

politik dari rakyatnya. Menanamkan ideologi perlawanan terhadap penjajah 

sebagai bentuk tuntutan kemerdekaan merupakan pekerjaan awal yang harus 

dilakukan demi tercapainya kemerdekaan yang dicita-citakan. Peran ulama 

dan intelektual Islam dalam meraih kemerdekaan sudah tertanam sejak tahap 

awal perjuangan merebut kemerdekaan tersebut. Para ulama dan intelektual itu 

membangun organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai alat dan strategi 

perjuangan merebut kemerdekaan. Salah satunya yaitu pada tanggal 16 

Oktober 1905 telah didirikan Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh H. 

Samanhudi, seorang saudagar dan konglomerat muslim asal Surakarta Jawa 

Tengah. Pada tanggal 11 November 1912 Serikat Dagang Islam berubah 

                                                            
12Abd Halim, Relasi Islam Politik dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013)

h. 119.
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menjadi Serikat Islam (SI). Dengan berubahnya menjadi Serikat Islam (SI), 

maka terjadi perubahan visi dan orientasi gerakan tersebut, yakni dari gerakan 

ekonomi ke gerakan politik, menurut pemerintahan sendiri dan kemerdekaan 

penuh, dengan Islam sebagai ideologinya.13

Target utama yang hendak dicapai oleh gerakan SI adalah 

kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya itu, gerakan nasionalisme juga bangkit 

di dalam dunia pesantren. Para kiai dan santri turut berbondong-bondong 

mendirikan organisasi gerakan untuk menentang rezim penjajahan Belanda. 

Organisasi pesantren yang paling spektakuler karena mempunyai jaringan 

yang luas dengan kalangan pesantren dan kaum tradisionalis adalah Nahdatul 

Ulama (NU). Organisasi ini dibidani oleh sejumlah kiai tradisional pesantren 

pada tahun 1926. Kaum ulama tradisional-pesantren ini banyak diikuti oleh 

kaum awam karena pendekatan dakwahnya yang fleksibel dan moderat, 

mampu melakukan akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai nilai budaya 

lokal.14

Peran besar NU dalam sejarah politik Indonesia adalah 

menjadikannya Pancasila sebagai ideologi final atas kebangsaan Indonesia. 

NU adalah organisasi masyarakat yang paling pertama kali menerima 

Pancasila sebagai asas dasar negara Indonesia. Isi keputusan NU soal 

penerimaan pancasila sebagai asas tunggal itu berbunyi: “Pancasila sebagai 

dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat 

menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan 
                                                            

13Abdul Karim, Wacana Politik Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Suka Press, 
2007), h. 11.

14Abdul Karim, op. cit., h. 124.
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kedudukan agama”, bahwa sila pertama Pancasila mencerminkan konsep 

Islam tentang Tauhid (karena itu secara implisit menolak usulan penerimaan 

aliran kepercayaan) dan bagi NU Islam terdiri dari akidah dan syari’at, yang 

mencakup hubungan antar manusia dan juga hubungan antara manusia dengan 

Tuhan”.15

Pada tahun 1945 Presiden Soekarno meminta dan menerima nasihat 

kepada para tokoh-tokoh NU tentang bagaimana seharusnya Pancasila disusun 

sebagai dasar negara. Gus Dur menegaskan bahwa tidak ada pertentangan 

antar Islam dapat berkembang sehat dan baik di dalam kerangka kenegaraan 

nasional. NU menganut pendirian bahwa Islam merupakan agama yang fitrah. 

Dengan ini berarti pula bahwa selama sebuah nilai itu tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai prinsipil Islam, maka nilai itu dapat diterima dan ditumbuh 

kembangkan senafas dengan tujuan besar Islam. Konsep ketuhanan yang maha 

esa yang ada di dalam Pancasila merupakan cermin atau refleksi dari tauhid 

dari sudut pandang keimanan Islam.16 Dengan mengacu pada sila ini pula NU 

tidak perlu khawatir bahwa Indonesia akan berubah menjadi negara sekuler. 

Sebab, ketuhanan menjadi dasar utama pendirian negara. Bagi NU, Pancasila 

sebagai ideologi bangsa memiliki posisi yang netral. Pandangan ini sejalan 

dengan Imam Syafi’i tentang tiga jenis negara, yakni dar Islam (negara Islam), 

dar harb (negara perang), dan dar sulh (negara damai).17

                                                            
15Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, 

Cet. VII, Terj. Farid Wajdi, (Yogyakarta: LkiS, 2009), h. 122.
16Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian 

Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 54.
17Abdurrahman Wahid, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Prisma No.4, April, 

2002), h. 35
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Pancasila merupakan ideologi yang masuk ke dalam kelompok negara 

damai yang harus dijalankan, karena syari’ah dalam bentuk hukum/fiqh atau 

etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum Muslim didalamnya, 

sekalipun hal itu tidak diikuti dengan upaya legislasi dalam bentuk undang-

undang negara, karena Indonesia bukan negara Islam. Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sejalan 

dengan ajaran Islam karena nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran Islam, oleh 

karena itu kaum muslim dapat menerima Pancasila dan UUD 1945. 

Kedudukan fungsi Pancasila dan UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia dapat 

dibandingkan dengan fungsi Piagam Madinah.18 Konstitusi Madinah 

merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Yastrib 

(Madinah) dengan berbagai kelompok bukan Muslim untuk membangun 

masyarakat politik bersama. Dalam konstitusi itu, untuk pertama kalinya 

dirumuskan ide-ide yang dalam ilmu politik modern ini dikenal, misalnya 

tentang kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur kehidupan 

sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan politik 

antar golongan, kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan 

bersama, dan sebagainya.

Dengan membandingkan Pancasila, UUD 1945, dan Konstitusi 

Madinah tersebut kita dapat menelaah bahwa sejatinya fungsi dari ketiganya 

itu telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pada 

tanggal 18 Agustus 1945 resmilah negara Indonesia baru, yaitu negara 

                                                            
18Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta: Paramidina, 1995), h. 

194.
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Pancasila, suatu negara yang bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara 

agama. Boland mengatakan bahwa negara baru Indonesia bukanlah negara 

Islam seperti yang dimaksud dalam konsepsi Islam ortodoks, dan bukan 

negara sekuler yang memandang agama sebagai masalah pribadi.19

Pembahasan mengenai masalah ini telah berakhir dengan suatu jalan 

tengah, yaitu dengan adanya gagasan mengenai suatu negara yang ingin 

mengakui suatu asas keagamaan, dan ingin bersikap positif terhadap agama 

pada umumnya serta dalam berbagai bentuk perwujudannya, atau menurut

suatu slogan yang timbul belakangan, suatu negara yang ingin memandang 

agama sebagai suatu sumbangan yang mutlak terhadap pembangunan nasional 

pembentukan bangsa serta pembinaan watak. Jadi penyelesaian secara 

Indonesia dari masalah ini bukanlah suatu Undang-undang Dasar yang 

mempergunakan peristilahan Islam tanpa menerima sungguh-sungguh makna 

Islaminya, tetapi penerimaan nilai-nilai kerohanian milik bersama seperti yang 

tercantum dalam pancasila, dengansila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. 

Pancasila sebagai landasan bersama secara nasional yang dapat 

mempersatukan berbagai kelompok keagamaan karena berfungsi menjadi

wadah untuk aspirasi agama-agama (termasuk Islam) dan menopang 

kedudukannya secara fungsional. Sedangkan agama (termasuk Islam)

merupakan landasan keimanan warga masyarakat yang memberikan warna 

spiritual untuk mereka. Pancasila memperlakukan semua agama sebagai sama 

                                                            
19B. J. Bolland, Pergumulan Islam di Indonesia, (Jakarta: Graffiti Press, 2006), h. 40-41.
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di muka hukum dan dalam pergaulan masyarakat.20 Ini berarti bahwa penganut 

agama lain berhak penuh menyinari Pancasila dengan ajaran agamanya 

masing-masing.21

Agama berkepentingan untuk memantapkan perannya dalam 

pengamalan ideologi nasional (Pancasila), sebaliknya, di dalam negara 

Pancasila agama dapat dihayati dan diamalkan secara lebih baik. Dari sifat 

hubungan antara negara dengan agama ini negara Pancasila menciptakan 

keseimbangan antara faham negara agama (Islam) dan faham negara sekuler. 

Dalam pengertian ini tercakup bahwa keseimbangan negara Pancasila 

merupaka refleksi dari konsensus bersama yang mempertemukan antara ide 

golongan Islam disatu pihak dan ide golongan nasionalis dipihak lain untuk 

menegakkan negara Pancasila yang dapat disebut negara Theis Demokratis, 

dan oleh karena itu dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia.22 Pancasila 

sebagai dasar filosofis dan ideologi nasional negara, dan sebagai pandangan 

hidup masyarakat Indonesia.23 Dengan faham yang seperti itu maka memang 

negara Indonesia ini bukanlah negara Islam, tetapi ia memberi peluang untuk 

diamalkannya ajaran Islam oleh pemeluk-pemeluknya seperti halnya peluang 

yang sama diberikan kepada pemeluk agama-agama lain. Dengan melihat 

                                                            
20Abdurrahman Wahid, Hubungan Agama dan Pancasila Harus berwatak Dinamis, 

(Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), h. 289. 
21A. Syafii Maarif, Piagam Madinah dan Konvergensi Sosial, Pesantren, No. 3, Vol. III, 

1986, h. 22.
22Noor MS Bakry, Pancasila Yuridis Keagamaan , (Yogyakarta: Liberti, 2003), h. 39.
23Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif 

antara Islam dan Pancasila, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 36
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pemaparan di atas, jelaslah bahwa ideologi sekularisme tidak cocok jika 

diterapkankan di negara Indonesia. 

Pemerintahan di Indonesia lebih condong pada aliran simbiotisme 

yang memandang bahwa agama dan negara itu saling bertimbal balik dan 

saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia memang bukan negara Islam 

walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim. Indonesia mempunyai 

beraneka ragam pemeluk agama lain selain Islam, namun Indonesia juga 

bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara.

Rasulullah bertekad mendirikan suatu tanah air di Madinah untuk kaum Arab 

dan kaum Yahudi dan menjadikannya menjadi satu ummat tanpa dipisahkan 

oleh perbedaan agama. Maka hilanglah segala pertentangan dan permusuhan 

di antara mereka dan berganti dengan semangat persaudaraan. Jika dulu ketika 

Nabi Muhammad mendirikan Negara Madinah, warga negaranya bernama 

Muhajirin, Anshar, Yahudi, Nasrani dan Majusi, semuanya mempunyai hak 

yang sama di dalam negara, maka sekarang warga Indonesia baik dari suku 

bangsa dan agama apapun yang dipeluknya, semuanya adalah saudara 

sebangsa dan setanah air yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini terbukti dengan adanya pancasila sebagai ideologi negara 

Indonesia, terutama pada sila pertama yang mempunyai makna bahwa percaya 

dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya 

masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembangunan nasional termasuk pembangunan politik di Indonesia adalah 
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juga membangun manusia dan agama, dengan sasaran kebahagiaan umat 

manusia. Pembangunan memerlukan nilai agama dan agama memberi bentuk 

kepada kualitas hidup. Bila tidak, pembangunan akan kehilangan tujuannya. 

Agama memberi tujuan kepada pembangunan termasuk pembangunan politik, 

yaitu pembangunan untuk kepentingan umat manusia. Segi praktis kehidupan 

politik yang dituntun oleh Al-Qur’an mengundang daya dan kemampuan akal, 

ilmu pengetahuan dan seni dikalangan umat, untuk menemukan hubungan 

yang selaras dan serasi antara masyarakat politik Muslim dengan organisasi 

politik yang dinamakan negara. Dapat dikatakan, Al-Qur’an memberi 

petunjuk etis dan bukan sistem aupun teknis dalam penyelenggaraan aneka 

pergaulan hidup manusia termasuk dibidang kenegaraan. 

Terlepas dari pandangan para pengkritiknya, secara substansial ada 

beberapa aspek dari pemikiran Raziq yang perlu mendapat tempat untuk 

dielaborasi dan direkonstruksi untuk kepentingan studi politik Islam 

kontemporer. Sekularisasi memang berbahaya bagi eksistensi sebuah agama, 

terlebih Islam. Tetapi, sisi sekularisasi yang perlu dipertimbangkan adalah 

bahwa sekularisasi menjamin sebuah kekuasaan yang tegak diatas kepentingan 

agama apapun, dan pada titik inilah pemikiran Raziq menemukan relevansinya 

dalam konteks kehidupan yang pluralistik seperti Indonesia yang sudah sejak 

berdiri mempunyai filosofi Pancasila. Ali Abdul Raziq bukan tidak memiliki 

perasaan persatuan dan bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa 

ia ingin menerapkan gagasan sekularisme Barat terhadap Islam. Sebagai  

seorang alim Al-Azhar yang luas pengetahuan agamanya dan sebagai seorang 
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intelektual yang pernah mengecap pendidikan Barat serta berpengalaman 

melihat negara-negara lain selain Mesir, Raziq tentunya memiliki wawasan 

dan pertimbangan yang matang hingga ia mengeluarkan ijtihad kontroversial 

itu. Raziq mengkritik sebagian ulama yang mengagung-agungkan khalifah 

sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak, suci, dan 

dianggap sebagai wakil Tuhan, dan karenanya, menolak khalifah tidak berarti 

menolak kesucian dan perintah Tuhan. Padahal, perintah Islam sesungguhnya, 

pemimpin haruslah dipilih dari rakyat (ummah), dibai’at oleh rakyat dan 

diturunkan oleh rakyat. Tak ada seorang pun yang mengatakan bahwa 

pemimpin ditunjuk oleh ayat atau hadits Nabi. Jadi, pemberian kepercayaan 

dan pengagung-agungan secara berlebihan kepada khalifah seperti yang 

dilakukan oleh kaum Muslim masa Islam sama sekali bukanlah sikap yang  

berasal dari ajaran murni Islam. Tapi berasal dari tradisi Romawi,  Persia, atau 

dinasti-dinasti besar sebelum Islam.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN 

1. Tema sentral pemikiran Ali Abdul Raziq adalah masalah khilafah. Untuk  

menjelaskan tanggapannya tentang khilafah, Ali  Abdul Raziq menulis tiga 

buku yang isinya berkaitan satu dengan lainnya. Buku pertama berjudul

Khilafah dan Islam, isinya membahas tentang pengertian khilafah dan 

tipologinya, hukum kekhalifahan, dan tinjauan sosiologis mengenai 

khilafah. Buku kedua berjudul Pemerintahan dan Islam, berisi tentang 

sistem pemerintahan periode Nabi, risalah pemerintahan, dan perbedaaan 

risalah pemerintahan, serta perbedaaan antara agama dan Negara. 

Sedangkan buku yang ketiga berjudul Khilafah dan Pemerintahan dalam 

Islam, isinya menjelaskan tentang asal usul istilah khilafah dalam Islam. 

Ali Abdurraziq berpendapat bahwa Islam tidak ada hubungannya sama 

sekali dengan kekhalifahan dan lembaga khalifah atau yang disebut 

dengan khilafah. Latar belakang penolakannya terhadap khilafah adalah 

beliau tidak menemukan satupun ayat Al-Qur’an yang membahas 

mengenai wajibnya mendirikan khilafah. Begitu juga dengan Hadis, beliau 

tidak menemukan satu haditspun yang membahas tentang perintah 

mendirikan khilafah. Selain itu, tak ada seorang ulama pun yang pernah 

mencoba mengemukakan suatu dalil wajibnya mendirikan khilafah 

tersebut berdasarkan dalil ayat Al-Qur’an. Ketentuan-ketentuan yang 
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ditetapkan oleh Nabi hanya menyangkut aspek-aspek keagamaan, seperti 

shalat, puasa, dan sebagainya. Kekhalifahan sendiri merupakan produk 

sejarah, sebuah institusi manusiawi ketimbang Ilahi, suatu bentukan  

temporer, dan karenanya, sebuah jabatan yang sepenuhnya politis tanpa 

tujuan atau fungsi agama.

2. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk sehingga dalam sistem 

kenegaraanya menganggunakan Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah 

negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat 

yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Pemerintah pusat juga berhak melimpahkan kekuasaanya ke daerah-daerah

yang tingkatnya lebih kecil seperti provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal 

ini Pancasila merupakan ideologi yang masuk ke dalam kelompok negara 

damai yang harus dijalankan, karena syari’ah dalam bentuk hukum/fiqh  

atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum Muslim di dalamnya, 

sekalipun hal itu tidak diikuti dengan upaya legislasi dalam bentuk 

undang-undang negara, karena Indonesia bukan negara Islam. Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

adalah sejalan dengan ajaran Islam karena nilai-nilainya dibenarkan oleh 

ajaran Islam, oleh karena itu  kaum muslim dapat menerima Pancasila dan 

UUD 1945. Secara substansial ada beberapa aspek dari pemikiran Raziq 

yang perlu mendapat tempat untuk dielaborasi dan direkonstruksi untuk 

kepentingan studi politik Islam kontemporer. Sekularisasi memang  

berbahaya bagi eksistensi sebuah agama, terlebih Islam. Tetapi, sisi
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sekularisasi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sekularisasi  

menjamin sebuah kekuasaan yang tegak diatas kepentingan agama apapun, 

dan pada titik inilah pemikiran Raziq menemukan relevansinya dalam 

konteks kehidupan yang pluralistik seperti Indonesia yang sudah sejak 

berdiri mempunyai filosofi Pancasila. 

B. SARAN

Corak pemikiran politik Ali Abdurraziq dalam menemukan 

pormalisasi baru politik islam merupakan sebuah kajian yang sangat penting, 

melihat pemikiran tokoh tersebut yang sering timbul perdebatan baik dari luar 

Islam maupun umat Islam sendiri. Mempertahankan nilai-nilai Islam 

merupakan sebuah keharusan, untuk mempertahankan agar nilai-nilai Islam 

tersebut tidak ikut tergerus dalam kepentingan politik. Selanjutnya, skripsi ini 

hanyalah salah satu cara bagaimana menyikapi politik Islam. Dan lebih 

menitik  beratkan  padaperbedaan cita-cita negara serta cara memandang Islam 

dengan benar, yang kemudian penyusun hadapkan pada tokoh Ali Abdurraziq. 

Untuk itu masih banyak aspek lain yang bisa diteliti oleh penyusun 

selanjutnya mengingat baru sebagian masalah yang saat ini penyusun kaji dari 

pemikiran politik Islam Ali Abdurraziq. Dan tentunya, berkaitan dengan 

skripsi ini penyusun mengharapkan saran dan kritik para pembaca guna 

memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada. Selain itu penyusun sendiri 

sadar bahwa karya ini merupakan buah panjang dari proses dialektika 

intelektual penyusun, sehingga masih amat sangat jauh dari kesempurnaan.
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