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ABSTRAK

HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK DALAM PANDANGAN HASAN AL-BANNA 
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Oleh
Rusli Kurniawan

Dalam hal ini terdapat 3 pendekatan tentang hubungan Agama dan Politik: Pertama. 
Pemikiran Integralistik, dimana tujuannya membentuk Negara Islam di Negara yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Kedua. Pemikiran Sekuleristik, dimana kelompok ini sangat 
menekankan pemisahan antara Agama dan Politik. Ketiga. Pemikiran Simbiotik, dimana dalam 
pemikiran ini hubungan Agama dan Negara sangat berkaitan dan ada timbal balik yang saling 
memerlukan antara keduanya. Hasan Al-Banna merupakan pendiri Ikhwanul Muslim. Sebelum 
munculnya dakwah Hasan Al-Banna dan berdirinya madrasah Al-Ikhwan di Mesir, Agama dan 
Politik merupakan masalah yang tidak dipikirkan oleh organisasi-organisasi Islam di Mesir. 
Pemikiran dan aktifitas ormas agama saat itu berada di luar lingkup politik. Pemahaman politik 
menjadi berbenturan dengan pemahaman agama, sebagaimana benturan antara hitam dan putih 
sehingga tidak mungkin dua aspek ini pada satu sosok ataupun pada satu organisasi. Ketika itu 
manusia terpilih menjadi dua, yakni manusia agama dan manusia politik. Organisasipun terbagi 
menjadi dua, yakni organisasi keagamaan dan organisasi politik. Tidak boleh seorang agamawan 
sibuk dibidang politik. Serta polititisi tidak boleh sibuk di wilayah keagamaan. Adapun rumusan 
masalah dari skripsi ini yang pertama, bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna tentang hubungan 
Agama dan Politik? Dan yang ke dua, bagaimana relevansi hubungan agama dan politik menurut 
Hasan Al-Banna di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library research), dan sifat penelitiannya yakni 
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan skunder, dalam data primer 
penulis menggunakan buku-buku karangan Hasan Al-Banna dan dalam data sekunder penulis 
menggunakan buku-buku karangan orang lain dan jurnal yang berkaitan dengan Hasan Al-
Banna. Metode penyimpulan data penulis menggunakan alur pemikiran historis Hasan Al-Banna. 
Penelitian ini dilakukan untuk berusaha menjelaskan tentang agama dan politik serta mengetahui 
hubuungan agama dan politik menurut Hasan Al-Banna dan relevansinya di Indonesia. Temuan 
Penelitian ini, Adapun hubungan Agama dan politik menurut Hasan Al-Banna yaitu keduanya 
tidak bisa di pisahkan, keduanya saling berhubungan, agama tanpa politik akan membuat para 
politikus sewena-wena terhadap masyarakat dan kebijakannya selalu merugikan rakyat, dan
politik tanpa agama akan membuat para politikus rakus kurang dalam segi moral dan tidak 
berakhlak, Hasan Al-Banna pun dengan gamblang mengkaitkan antara akidah dalam aktivitas 
politik, seorang muslim belum sempurna keislamannya jika ia tidak menjadi seorang politikus, 
yang bisa membantu bangsanya. Kemudian relevansi pemikiran Hasan Al-Banna di Indonesia, 
Beliau merupakan salah satu tokoh yang paling pertama mengakui Indonesia Merdeka pada 
Tahun 1945 dan pemikiran beliau terkait permasalahan Hubungan Agama dan Politik masuk 
dalam pemikiran Simbiotik yang mana Agama dan politik saling menguntungkan satu sama lain. 
Seperti di Indonesia, karena Negara Indonesia sendiri masuk ke dalam Kelompok yang 
menganut sistem ini (simbiotik). Dimana hubungan agama dan politik saling memberi serta 
saling mengisi.
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MOTTO

ٞة یَۡدُعوَن إِلَى  َوۡلتَُكن نُكۡم أُمَّ ئَِك ھُُم  ۡلُمنَكرِۚ ٱَویَۡنھَۡوَن َعِن  ۡلَمۡعُروفِ ٱَویَۡأُمُروَن بِ  ۡلَخۡیرِ ٱمِّ
ٓ    ١٠٤ ۡلُمۡفلُِحونَ ٱَوأُْولَٰ

Artinya: ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah 

orang-orang yang beruntung” 

(QS. Ali ‘imran, 104)1

                                                            
1 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.63
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

     Skripsi ini memiliki judul “Hubungan Agama Dan Politik Dalam

Pandangan Hasan Al-Banna Dan Relevansinya Di Indonesia”.

     Mempertegas istilah-istilah judul diatas secara rinci agar dapat dimengerti 

dan untuk menghindari salah pemahaman terhadap pokok-pokok istilah yang 

terkandung dalam judul skripsi ini. Dibawah ini beberapa istilah yang ada 

pada judul penulis. Hal ini bertujuan agar pembaca lebih memahami dan 

mengarahkan pembaca pada pengertian yang lebih jelas dan sesuai dengan 

tujuan penulis.

     Hubungan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya kaitan, 

bersangkut paut secara langsung. Jadi hubungan merupakan segala sesuatu 

yang ada kaitannya baik secara keseluruhan maupun sebagian secara teratur.1

     Agama dapat di definisikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan-Nya, kemudian mengatur hubungan antara manusia 

dengan manusia lainnya bahkan mengatur manusia dengan lingkungannya.2

Agama yang peneliti maksud adalah Agama Islam, karena tokoh yang 

diangkat peneliti adalah seorang tokoh pemikir politik Islam.

     Kemudian dalam Sinaga, politik menurut Andwer Heywood adalah 

kegiatan suatu Negara yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan 

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

Kantor Balai Pustaka, 1989), h.364
2Roland Robertson,ed. Agama dalam analisadan interpretasi sosiologis, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 1995), h.5
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mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, 

yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.3 Dapat 

kita simpulkan politik adalah suatu sistem yang mengatur keamanan,

ketertiban dalam suatu Negara agar dapat mendamaikan perbedaan-perbedaan 

pendapat dan pandangan anggota-anggotanya.

     Relevansi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)  merupakan

kecocokan dan persamaan. Relevan merupakan bersangkutan dan berguna 

secara langsung. Jadi relevansi dapat di artikan hubungan, kaitan.4 Green 

berpendapat bahwa relevansi merupakan sifat yang terdapat pada 

dokumentasi yang dapat membantu pengarang untuk memecahkan sesuatu 

kebutuhan terkait informasi. Dan dokumen dinilai relevan jika dokumen itu

mempunyai pembahasan yang sama atau berhubungan dengan subjek yang 

diteliti.

     Negara merupakan alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan 

untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, disamping 

itu juga menertibkan gejala-gelaja kekuasaan yang timbul oleh karena adanya 

hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat.5 Jadi negara mempunyai 

tugas yang penting untuk mengendalikan dan mengatur gejala-gejala 

kekuasan yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain, 

disamping itu juga negara mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan 

                                                            
3Rudi salam sinaga, Pengantar Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.8-9
4KBBI (On-line), tersedia di: http://kbbi.web.id/relevansi. (7 januari 2019)
5 Dra. Soelistyati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 

h.59
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mengintegrasi aktivitas individu atau orang perseorangan dan gologan agar 

dapat dicapai tujuan-tujuan masyarakat yang di cita-citakan.

     Dalam Al-Husman Hubungan agama dan politik menurut Al-ghazali

mengibaratkan Agama dan politik seperti dua anak kembar. Agama 

merupakan pondasi sedangkan politik merupakan penjaganya. Segala hal 

tanpa pondasi akan gampang jatuh atau runtuh dan segala hal tanpa penjaga 

akan mudah hilang. Politik merupakan suatu ikatan ketertiban Dunia dan 

ketertiban Agama. Maka dari itu Dunia dan Agama terdapat ikatan yang kuat 

bagi tegaknya kewibawaan dan kedaulatan Negara melalui pemimpin Negara 

yang patuh serta mampu melindungi kepentingan dan kesejahteraan

rakyatnya, baik di dunia maupun di akhirat.6

     Hubungan agama dan politik di Indonesia dapat dikatakan saling 

melengkapi satu sama lain, walaupun di Indonesia memiliki  bermacam-

macam Suku, Ras, dan Agama, tapi masyarakat meyakini Islam merupaka 

agama yang menjujung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-

hak dasar kemanusiaan.

     Dalam hal ini, Imam Syahid Hasan bin Abdurrahman Al-Banna seorang 

tokoh pemikir politik Islam yang lahir di Mesir dianggap sebagai pelopor 

kebangkitan peradaban Islam dan beliau melakukan perumusan menyusun 

strategi untuk membangkitkan gerakan kebangkitan Islam kontemporer yang 

disebut dengan “Jama’ah al-ikhwan al-Muslimin”.7

                                                            
6Abdul Karim al-usman, Sirah Al-Ghazali, (Beirut:Dar al-fikr, 1984), h.7
7Baca, Muhamad mahdi Aktif, “Imam Syahid Hasan Al-Banna, Pionir Kebangkitan 

Peradaban Islam”, http://www al-ikhwan. net.  (On - line) 8 November 2018 Pkl 12.00
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     Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud pada penegasan judul skripsi ini 

yaitu terkait pernyataan Hasan Al-Banna yang mengkaitkan antara aqidah 

dengan aktivitas politiknya, maka dari itu penulis akan menguraikan 

hubungan agama dan politik menurut Hasan Al-Banna dan relevansinya di 

Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

1. Agama dan politik selalu memberikan pengaruh terhadap keadaan politik 

sosial di masyarakat mulai dari aqidah, pembangunan, kebijaka, hingga 

kesejahteraan masyarakat dan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan 

suatu sistem pemerintahan. Karena Agama ikut berperan aktif dalam 

perpolitikan yang ada di Indonesia pada saat ini. Maka penulis akan 

meneliti dalam hal ini yaitu pandangan Hasan Al-Banna seorang tokoh 

pemikir politik islam tentang Hubungan agama dan politik dan 

relevansinya di Indonesia.

2. Menariknya pemikiran beliau Hasan Al-Banna mengenai hubungan Agama 

dan politik manakala dilihat dari relevansinya dengan politik  di Indonesia 

yang mayoritas penduduknya umat Islam.

3. Data-data cukup tersedia dan mudah ditemukan, mulai dari sumber primer 

maupun sekunder dan relevan dengan pengetahuan yang penulis pelajari 

dalam ilmu ushuluddin dan studi agama jurusan pemikiran politik islam.

C. Latar Belakang Masalah

     Islam merupakan Agama yang menuntut manusia kejalan lurus dan benar,

melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Baik bagi 
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diri sendiri bahkan bagi orang lain. Islam bukan hanya ajaran ritualitas tapi 

Islam juga memberi petunjuk yang mendasar tentang bagaimana hubungan 

manusia dengan masyarakat dan manusia dengan negara.8

     Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik 

yaitu siyasah atau mengatur segala urusan muslimin wal muslimat maka Islam 

sangat membutuhkan siyasah dan Islam sangat menekankan pentingnya 

siyasah. Dan salah satu aspek penting yang diperhatikan  Hasan Al-Banna 

adalah Aspek politik. Yang dimaksud dengan aspek ini adalah sesuatu yang 

terkait dengan urusan pemerintahan, sistem negara, hubungan antara 

pemerintah dan rakyat, pandangan terhadap hukum dan undang-undang, 

musyawarah dan demokrasi dan berbagai masalah lainnya.9

     Sebelum munculnya dakwah Hasan Al-Banna dan berdirinya madrasah Al-

Ikhwan di mesir, aspek ini merupakan masalah yang tidak dipikirkan oleh 

organisasi-organisasi Islam di Mesir. Pemikiran dan aktifitas ormas agama 

saat itu berada di luar lingkup politik. Pemahaman politik menjadi berbenturan 

dengan pemahaman agama, sebagaimana benturan antara hitam dan putih 

sehingga tidak mungkin dua aspek ini pada satu sosok ataupun pada satu 

organisasi dapat disatukan. Ketika itu manusia terpilih menjadi dua, yakni 

manusia agama dan manusia politik. Dan organisasipun terbagi menjadi dua, 

yakni organisasi keagamaan dan organisasi politik. Tidak boleh seorang 

                                                            
8Munawir sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ui

press, 2013), h. 1-2 dan h.9-10
9 DR. Yusuf Al-Qaradhawi, Tarbiyah Politik Hasan Al-Banna, (Bintaro: Ihsan Media, 

2018), h.3
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agamawan sibuk dibidang politik. Serta polititisi tidak boleh sibuk di wilayah 

keagamaan.10

     Dalam hal ini, Hasan Al-Banna masuk dalam peperangan keras untuk 

menolak berbagai paham yang keliru tentang hubungan antara agama dan 

politik. Pemahaman itu telah tertanam akibat kebodohan dan kecenderungan 

hawa nafsu, diperkuat oleh penjajahan secara pengetahuan yang terus 

dipelihara sehingga akarnya semangkin kuat tertanam dan batangnya 

menjulang kokoh ke atas. Sementara itu, mau tidak mau, harus ada perang 

terhadap pemikiran yang keliru lalu menggantinya dengan pemikiran yang 

benar yakni Islam yang menyeluruh dan utuh mencakup seluruh aspek 

kehidupan. Termasuk di dalamnya politik.11

     Schacht berkata, “Islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencerminkan 

teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih 

sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencangkup 

agama dan negara secara bersamaan”.12

     Islam dalam politik merupakan suatu cara untuk menjagaan urusan umat. 

Islam dan politik tidak bisa di pisahkan karena Islam tanpa politik akan 

membuat kaum muslim tertindas, tidak memiliki kedamaian dan kerukunan

untuk menjalankan syari’at Islam. Begitupun politik tanpa Islam akan

membentuk masyarakat yang hanya membanggakan jabatan, kekuasaan, dan 

duniawi saja tetapi dari segi aspek moral dan spritualnya kosong. Jadi dalam 

hal ini politik Islam sangat penting untuk kebebasan, kemerdekaan dan 
                                                            

10 Ibid, h.3
11 Ibid, h.5
12Dr. M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.6
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kedamaian dalam melaksanakan syariat Islam, dan Islam boleh diwadahi oleh 

politik.13

     Pemikiran politik Islam mengalir seiring dengan perkembangan mengikuti

zaman. Berikut ini beberapa pemikir politik Islam yang menjadi acuan dalam 

pemikiran politik Islam, yakni Ibn Taimiyah, Al-mawardi, jamaludin Al-

Afghani, Ibn Khaldun, dan Muhammad Abduh. Selain dari beberapa tokoh ini, 

harus kita ingat bersama pergerakan politik muslim yang satu ini juga ikut 

serta dalam kemajuan Islam ialah Hasan Al-Banna. Beliau salah satu pemikir 

politik Islam yang berasal dari Mesir dan beliau mempunyai pemikiran yang 

begitu luar biasa dalam bidang politik dan sangat berpengaruh di Indonesia.

    Indonesia memiliki berbagai macam agama, suku dan ras yang berbeda, 

tidak hanya Islam yang ada di Indonesia, tetapi bermacam-macam agama, kita 

tahu bahwa Ideologi Indonesia yakni Pancasila, dan sistem politknya yakni 

Demokrasi, jika demikian jelas bertentangan dengan pemikiran politik Hasan 

Al-Banna dalam gerakan Ikhwanul Musliminnya yang berideologikan Al-

qur’an dan Sunnah. Tetapi Hasan Al-Banna mengkaitkan antara aqidah 

dengan Aktivitas politiknya, jika demikian bagaimana pemikiran beliau 

tentang hubungan Agama dan politik dan Apakah ada relevansinya di 

Indonesia. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai  hubungan 

agama dan politik menurut Hasan Al-Banna dan relevansinya di Indonesia. 

apakah benar pemikiran beliau masih eksis hingga saat ini dan apakah ada 

relevansinya di Indonesia.

                                                            
13Zaki ulya, “Perbandingan Pemelihan Kepala Negara Di Indonesia (Suatu Kajian 

Hukum Positif Indonesia Dan Fiqh Siyasah)”, Jurnal Al-qadha, vol.2 No.2, 2015, h.27 
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     Hasan Al-Banna adalah salah satu tokoh dari pembaharuan pemikiran 

politik Islam. Menurut beliau pembaharuan dapat dilakaksanakan asal tidak 

bertentangan atau melanggar Al-quran dan Hadist. Pemikiran pembaharuan 

beliau dasarnya karena beliau meyakini bahwasannya Islam merupakan 

Agama yang luas dan juga sesuai dengan perkembangan peradaban manusia 

dan intinya dapat dikemukakan dalam beberapa aspek. Yakni: Politik, 

Agama(Moral), pendidikan, sosial, dan ekonomi.14

     Berbicara mengenai politik Islam, politik Islam ini sudah ada dari zaman 

Rasulullah SAW. Maka demikian, mayoritas muslim meyakini menerapkan 

model masyarakat Islam yang ideal seperti pada zaman Rasulullah SAW 

bukanlah khayalan, karena model tersebut sudah terbukti dalam sejarah. Pada 

periode mekah kaum-kaum muslim masih sangat tertindas, maka pada 

periode Madinah mereka telah merdeka dan mengalami perubahan yang 

begitu luar biasa, umat Islam sudah bisa mengatur dirinya sendiri dan dapat 

menguasai pemerintahan. Di Madinah Rasulullah SAW berperan sebagai 

Agamawan dan juga sebagai Negarawan.15 Dari situalah Islam dipandang oleh 

para politik modern sebagi sistem pemerintahan politik dan Agama.

     Politik dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu Iternal dan Eksternal. Dari sisi 

internal politik dapat melakukan pengawasan pada penguasa untuk mematuhi 

kebaikan dan mengkritik jika menyimpang, menjalankan tugas-tugasnya 

sebagai penguasa, mengatur roda pemerintahan, dan merinci hak-hak 

kewajiban. Kemudian dari sisi Ekternal politik merupakan penjaga 
                                                            

14Kurnia Ilahi, Perkembangan Modern Dalam Islam, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2012), 
h.9 

15Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 2, (Jakarta: PT Ichtiar baru, 2002), h.11
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kemerdekaan dan kebebesan bangsa. Dengan ini Bangsa dapat memelihara 

harga diri dan martabat Bangsanya dengan kedudukan tinggi dikalangan 

Bangsa lainnya, dan dapat bebas dari penindasan dari pihak lain.16

     Beberapa dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa Islam dalam 

pandangan Hasan Al-Banna sangat terkait dengan fungsi Negara atau 

pemerintahan sebagai entitas yang memiliki kekuatan dan wewenang yang 

diberikan oleh umat masyarakat, yaitu untuk mengatur urusan-urusan yang 

berlaku diantara manusia termasuk dalam menegakkan syariat Islam.17

     Disini peneliti akan memaparkan tentang hubungan agama dan politik 

menurut Hasan Al-Banna dan relevansinya di Indonesia, kita tau Hasan Al-

Banna merupakan salah satu tokoh pemikir politik Islam yang sukses dengan 

Ikhwanul Musliminnya dan sangat berpengaruh di Indonesia.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai hubungan agama dan politik 

menurut Hasan Al-Banna dan relevansi di Indonesia. 

E. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna tentang hubungan Agama dan 

politik?

b. Bagaimana relevansi hubungan Agama dan Politik menurut Hasan Al-

Banna di Indonesia ?

                                                            
16Hasan al Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, (Surakarta: Era Intermedia. 

2006) Cet xiv, h. 66
17Ibid h. 286 
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F. Tujuan Penelitian

     Kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki tujuan, sama 

halnya dengan karya ilmiah ini memiliki tujuan yaitu:

a. Untuk menggambarkan pemikiran Hasan Al-Banna tentang hubungan 

agama dan politik.

b. Mengetahui relevansi hubungan Agama dan Politik menurut Hasan Al-

Banna di Indonesia.

G. Signifikansi Penelitian 

Adapun signifikansi penelitian ini mencakup dua hal: 

1. Penelitian ini dibuat oleh penulis bertujuan untuk menambah wawasan 

terhadap pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan pemikiran 

politik Hasan Al-Banna dan dapat memahami lebih jelas hubungan 

Agama dan politik di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca bahkan dapat

dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin UIN RIL jurusan pemikiran politik Islam terkait 

dengan pemikiran politik Hasan Al-Banna.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan 

dibidang politik.

H. Metode Penelitian 

     Dalam menjawab permasalahan diperlukan pendekatan serta metode 

penyusunan yang sejalan dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan 
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Lampung, tentunya agar dapat di pertanggung jawabkan secara Ilmiah dan 

memenuhi tujuan yang diharapkan.

     Agar mempermudah mencari data yang dibutuhkan penulis dalam skripsi 

ini, penulis menggunakan cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

reasearch). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan metode mengkutip berbagai pendapat dan teori yang 

mempunyai persamaan dengan permasalahan yang di teliti.18 Semua 

data teori maupun pendapat yang di dapat dari buku-buku, koran atau 

media cetak maupun elektronik kemudian di analisa. Data-data yang 

dikaitkan tidak terbatas kepada tokoh dalam penelitian ini saja tapi juga 

jurnal-jurnal atau tulisan orang lainyang memiliki hubungan dengan 

penelitian ini.19

Serta peneliti mengutip dari berbagai pendapat dan teori yang 

mempunyai keterkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data-

data dalam penelitian ini tidak  hanya dari tokoh Hasan Al-Banna, 

tetapi dari tulisan-tulisan orang lain juga yang mempunyai keteraitan 

dengan yang sedang diteliti saat ini. 

                                                            
18Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito,1991), h.257
19Ibid, h.258
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b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, penelitian ini merupakan metode 

pemecahan masalah yang mendalam dalam suatu objek pemikiran. 

Penelitian ini digunakan untuk menjawab masalah yang sedang di teliti 

dan penelitian ini digunakan untuk menguangkapkan data-data 

penelitian  yang objektif dan sebenarnya.20

Dengan metode deskriptif ini digambarkan bagaimana hubungan 

Agama dan politik menurut perspektif Hasan Al-Banna dan bagaimana 

relevansinya di Indonesia.Setelah di deskripsikan lalu di analisa secara 

keseluruhan guna untuk mengetahuiyang sebenarnya mengenai 

hubungan Agama dan politik yang sesuai dengan perspektif Hasan Al-

Banna serta relevansinya di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari tokoh yang akan diteliti. Dalam 

hal ini penulis menggunakan buku-buku yang dikarang oleh Hasan 

Al-Banna. Pertama, judul asli Majmu’ah Rasail Al-Imam asy-

syahid Hasan Al-Banna, penerbit: Daarud-Dakwah, Iskandaria, 

Mesir yang sudah di terjemahkan oleh  Anis Matta, Rofi’ 

Munawar, dan Wahid Ahmadi yang berjudul: Risalah Pergerakan 

Ikhwanul Muslimin di Surakarta: Era Intermedia. Kedua, judul asli 

Mudzakirat Ad-Da’wah wa Ad-Da’iyah, penerbit: Al-Maktab Al-

                                                            
20Winarno Surakhmad, Pengantar Pengertian Ilmiah Metode Dasar Teknik (Bandung: 

Tartisto, 1982), h.18
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Islami, Damaskus, Beriut yang sudah di terjemahkan oleh 

Salafuddin Abu Sayyid dan Hawin Murtadha yang berjudul: 

Memoar Hasan Al-Banna untuk Dakwah dan para Da’inya di Solo:

Era Intermedia.

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tokoh yang menulis 

tentang Hasan Al-Banna Yakni dari jurnal, buku-buku, dan lainnya

yang membahas tentang Hasan Al-Banna.

c. Metode Penyimpulan data

Dalam memperoleh suatu kesimpulan yang akurat dalam hubungan 

agama dan politik dalam pandangan Hasan Al-Banna dan 

relevansinya di Indonesia hal ini penulis menggunakan alur 

pemikiran historis yaitu suatu pola pemahaman dari induksi dan 

deduksi dimana tidak dapat dipastikan mana yang terjadi terlebih 

dahulu, maka dari itu dapat dikatakan induksi dan deduksi karena 

adanya suatu lingkaran historis yaitu dari persitiwa khusus ke 

umum. 
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BAB II

MENGENAL BEBERAPA TEORI UTAMA TENTANG HUBUNGAN 

AGAMA DAN POLITIK

A. Pengertian Agama dan ruang lingkupnya

     Agama dilihat dari Istilah (estimologis) merupakan sebuah aturan yang 

Tradisional ataupun ajaran, maupun kumpulan hukum yang turun-temurun 

yang ditentukan oleh adat kebiasaan. Dalam upadeca perkataan Agama

berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu a dan gam. A artinya tidak dan gam

artinya pergi. Jadi karakterisik tersebut bermakna tidak pergi dan berarti tetap 

ditempat.21

     Agama sama artinya dengan peraturan dalam bahasa Indonesia. Agama 

asalnya terdiri dari dua suku kata, yakni a dan gama. A berarti tidak dan gama 

berarti kacau. Jadi agama memiliki makna tidak kacau. Makna ini dapat 

dimengerti dengan cara melihat hasil yang diberikan oleh peraturan-peraturan 

agama kepada moral ataupun materil pemeluknya.

     Dalam bahasa Arab agama berasal dari kata ad-din, yang berarti mengikat. 

Dalam bahasa latin, yaitu dari kata religi dan dalam bahasa Inggris dari kata 

religion. Menurut Nasution asal kata religi dari kata relegare yang memliki 

arti mengumpulkan, membaca dan mengikat. Ada lagi pendapat lain yang 

mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. 

                                                            
21 Drs. M. Yatimin Abdullah, M.A, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2006), h.2
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     Secara Istilah (Terminologi) Agama merupakan suatu sistem keyakinan 

kepada Tuhan atau kepercayaan kepada tuhan yang dianut oleh segolongan 

manusia yang sering mengadakan interaksi dengan Tuhan-Nya.22

     Agama Islam memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian agama 

pada umumnya. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang mempunyai 

berbagai macam arti, yakni:

1. Salam, yang artinya selamat, sejahtera dan aman sentaosa. Yakni 

Aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.

2. Aslama, memiliki arti menyerah atau masuk Islam. Yakni agama yang 

mengajarkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, tunduk 

dan taat kepada hukum-hukum Allah SWT.

3. Silmun, yang artinya keselamatan atau perdamaian, yaitu agama yang 

mengajarkan hidup yang damai dan selamat.

4. Sulamun, memiliki arti tangga, kendaraan, yaitu peraturan yang dapat 

mengangkat derajat kemanusiaan yang dapat mengantarkan seseorang 

kepada kehidupan yang bahagia.23

     Maulana Muhammad Ali dalam mendefinisikan Islam mengambil firman 

Allah Surat Al-Baqarah ayat 208.

ٓأَیُّھَا ۡلمِ فِي  ٱۡدُخلُواْ َءاَمنُوْا  ٱلَِّذینَ  یَٰ ِت  ٱلسِّ ِنۚ َكآفَّٗة َوَال تَتَّبُِعوْا ُخطَُوٰ ۡیطَٰ بِیٞن  ۥإِنَّھُ  ٱلشَّ    )٢٠٨(لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ

                                                            
22 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 61
23 Drs. M. Yatimin Abdullah, M.A, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2006), h.6
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     Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya 

syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-baqarah ayat 208).24

     Dalam arti ini, kata Islam dekat artinya dengan kata Agama yang berati 

menundukan, patuh, balasan, dan kebiasaan. Kemudian Nurcholis Madjid pun 

berpendapat mengenai hal ini bahwa sikap pasrah kepada Tuhan adalah 

merupakan hakikat dari pengertian Islam. 

     Agama Islam adalah satu-satunya agama yang di Ridhoi oleh Allah SWT. 

Agama Islam pun mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam 

menjalankan aspek kehidupan, Ia mengajarkan bagaimana melakukan hubungan 

baik antara manusia dengan sang khaliq, manusia dengan manusia, dan manusia 

dengan makhluk lainnya. Mempelajari bahkan mengamalkan ajaran agama Islam 

sangat dibutuhkan bagi penganutnya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang 

merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.25

     Secara garis besar, agama Islam terdiri dari 3 ruang lingkup, yakni:

1. Hubungan manusia dengan penciptanya yakni Allah SWT. Dimana hal ini 

tercantum dalam QS Az-Zariyat ayat 56 dan QS Al-Bayyinah ayat 5. Yang 

berbunyi : 

نسَ وَ  ٱۡلِجنَّ َخلَۡقُت  َماو   )٥٦(إِالَّ لِیَۡعبُُدوِن  ٱۡإلِ

                                                            
24 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h.32
25 Ibid h.9
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     Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku” (QS. Az-Zariyat ayat 56).26

َ أُِمُرٓوْا إِالَّ لِیَۡعبُُدوْا  َوَمآ  َّ ینَ ُمۡخلِِصیَن لَھُ  ٱ لَٰوةَ ُحنَفَآَء َویُقِیُموْا  ٱلدِّ َكٰوةَۚ َویُۡؤتُوْا  ٱلصَّ لَِك ِدیُن  ٱلزَّ َوَذٰ

  )٥( ٱۡلقَیَِّمةِ 

     Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan 

shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang 

lurus” (QS. Al-Bayyinah ayat 5).27

2. Hubungan manusia dengan manusia. Yang tercantum dalam QS Al-

Maidah ayat 2. Yang berbunyi :

ٓأَیُّھَا ئَِر  ٱلَِّذینَ  یَٰ ٓ ِ َءاَمنُوْا َال تُِحلُّوْا َشَعٰ َّ ئِدَ َوَال  ٱۡلھَۡديَ َوَال  ٱۡلَحَرامَ  ٱلشَّۡھرَ َوَال  ٱ
ٓ یَن  ٱۡلقَلَٰ  ٱۡلبَۡیتَ َوَالٓ َءآمِّ

ٗنۚا َوإَِذا َحلَۡلتُۡم فَ  ٱۡلَحَرامَ  بِِّھۡم َوِرۡضَوٰ اُن قَۡوٍم أَن ٔ َ یَۡجِرَمنَُّكۡم َشنَ  َال وَ  ٱۡصطَاُدواْۚ یَۡبتَُغوَن فَۡضٗال مِّن رَّ

وُكۡم َعِن  ۡثمِ َوَال تََعاَونُواْ َعلَى  ٱلتَّۡقَوىٰۖ وَ  ٱۡلبِرِّ أَن تَۡعتَُدوْاۘ َوتََعاَونُوْا َعلَى  ٱۡلَحَرامِ  ٱۡلَمۡسِجدِ َصدُّ  ٱۡإلِ

ِنۚ وَ  َۖ  ٱتَّقُواْ وَ  ٱۡلُعۡدَوٰ َّ َ إِنَّ  ٱ َّ    )٢( ٱۡلِعقَابِ َشِدیُد  ٱ

     Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-

syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

                                                            
26 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h.523
27 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h.598
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mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah ayat 

2).28

3. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya ataupun lingkungannya. 

Sebagaimana tercantum dalam QS Ibrahim ayat 19. Yang berbunyi :                     

َ تََر أَنَّ  أَلَمۡ  َّ تِ َخلََق  ٱ َوٰ َمٰ  ١٩إِن یََشۡأ یُۡذِھۡبُكۡم َویَۡأِت بَِخۡلٖق َجِدیٖد  ٱۡلَحقِّۚ بِ  ٱۡألَۡرضَ وَ  ٱلسَّ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah 

menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia 

membinasakan kamu dan mengganti-mu dengan makhluk yang baru” (QS. 

Ibrahim ayat 19).29

     Adpun ruang lingkup ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam memiliki tiga 

bidang yaitu aqidah, syari’ah, dan akhlak.

                                                            
28 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h.106
29 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h.258
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1. Aqidah

     Aqidah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab ‘aqidah berasal dari 

kata ‘aqada-yaqidu-‘aqdan-‘aqidatan. ‘aqdan yang berarti ikatan, 

perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi ‘Aqidah kemudian berarti 

keyakinan.30 Relevansi antara arti kata ‘aqdan dan aqidah adalah 

keyakinan itu tersimpul dengan kokoh didalam hati, bersifat mengikat dan 

mengandung perjanjian.31 Senada dengan hal ini mahrus mengatakan 

bahwa kata ‘Aqidah ini sering juga disebut ‘Aqoid yang berarti 

kesimpulan, kata lain yang sama adalah ‘Itiqod yang memiliki makna 

kepercayaan. Dari ketiga kata ini dapat dipahami bahwa aqidah merupakan

suatu keyakinan yang di pegang teguh oleh umat Islam di dalam lubuk hati 

yang paling dalam.32

     Secara istilah terdapat beberapa defiinisi mengenai Aqidah, diantaranya 

Hasan Al-Banna mengatakan bahwa aqidah merupakan suatu perkara yang 

wajib di yakini kebenarannya oleh qolbu manusia, yang mendatangkan 

ketentraman jiwa, dan menjadi suatu keyakinan dan tidak ada keraguan 

sedikitpun.33 Sedangkan menurut Abu Bakar Jabiral jazairy sebagai mana 

dikututip yunahar Ilyas mengatakan bahwa aqidah merupakan kebenaran 

yang bisa diterima oleh manusia secara umum berdasarkan akal, fitrah dan 

wahyu. Kebenaran tersebut diartikan  oleh manusia didalam qolbu dan di

                                                            
30 Munawir, Kamus Al-Munawir, Cet XIV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.953
31 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, Cet. XIV (Yogyakarta: LPPI, Lembaga pengkajian 

dan pengamalan Islam, 2011), h.1
32 Mahrus, Aqidah (Jakarta: Direktorat jendral pendidikan islam Departemen RI, 2009), 

h. 4
33 Hassan Al-Banna, Majmu’atu ar-rasail (Beriut: Muassasah ar-risalah, 1996) h.465
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yakini kesohihannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu  yang tidak 

sesuai dengan kebenaran tersebut.34

     Dengan itu dapat dipahami aqidah secara umum merupakan ilmu yang 

mengkaji masalah dan eksistensi Allah serta semua unsur yang tergabung

didalamnya merupakan kepercayaan pada Tuhan yang maha kuasa beserta 

ajaranya. Kemudian disebutkan bahwa aqidah merupakan sistem 

kepercayaan Islam yang mencakup didalamnya keyakinan kepada Allah 

SWT dengan jalan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, keyakinan 

terhadap malaikat, nabi-nabi, dan kitab-kitab Suci.

     Dalam hal ini dapat di pahami bahwa aqidah Islam merupakan; 

pertama, Sesuatu yang dapat di percayai atau di yakini kebenarannya 

dengan sepenuh hati tanpa ada keragu-raguan sedikitpun dan bisa di

jadikan untuk sandaran yang benar dalam kehidupan manusia. Kedua.

Aqidah yang meyakini keesaan Allah tersebut memang telah ada pada diri 

manusia sejak manusia masih dalam kandungan dan dibawanya hingga 

manusia itu dilahirkan kedunia sebagai fitrahnya. Ketiga. Aqidah Islam 

dapat mendatangkan ketenangan maupun ketentraman jiwa dan 

kebahagiaan bagi yang meyakininya. Karena mereka hidup diatas pijakan 

yang benar dan sangat kokoh.

2. Syariah 

     Pada masa awal islam kata Syariah sering kita dengar di kalangan umat

muslim, tetapi yang digunakan mereka kata syara’i (bentuk jamak) bukan 

                                                            
34 Ibid.
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syariah (bentuk mufrad). Dalam riwayatnya dari berbagai daerah pedesaan 

Arab orang yang baru mengenal atau masuk islam selalu datang kepada 

Rasulullah, memohon kepada Rasulullah agar mengirim seseorang kepada 

mereka untuk mengajarkan syara’i islam. Sedangkan kata syariah tidak 

pernah digunakan pada masa awal islam.

     Dalam perkembangan makna ini, kata syariah diperkenalkan lebih rinci 

dan khusus, yaitu ”Hukum Islam”. Asal kata Syariah dari bahasa arab

yang berarti ”sumber air” atau ”sumber kehidupan”. Dalam Mukhtar al-

Sihah diungkapkan sebagai berikut: Syariah merupakan sumber air dan ia 

adalah tujuan bagi orang yang akan meminumnya. Syariah merupakan

sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT untuk hamba-Nya berupa agama 

yang telah disyariahkan kepada mereka35.

     Al-Qur’an menggunakan kata syirah dan syariah dalam arti agama, atau 

dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Syariah

sering digunakan sebagai sinonim dangan kata din dan millah yang 

bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah swt. yang terdapat 

dalam al-Qur’an dan hadis yang bersifat qat’I atau jelas nasnya36

     Sedangkan syariah menurut Salam Madkur tasyrik adalah jalan yang 

lurus dan dipergunakan oleh ahli fikih Islam untuk nama bagi hukum-

hukum yang Allah tetapkan untuk hambanya serta dituangkan dengan 

perantaraan Rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keilmuan 

baik hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan aqidah 
                                                            

35 Muhammad Bin Abi Bakar, Mukhtar  Al-Shihah, (Makhtabah Lubnan Nasyrirun: 
Beriut, 1995), h. 141

36 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), h.200
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maupun dengan akhlak budi pekerti, dinamakan dengan Makna ini dipetik 

kalimat tasyrik yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat 

kaidah-kaidah-Nya, maka tasyrik menurut pengertian ini adalah membuat 

undang-undang baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan 

tasyrik samawi ataupun dari pebuatan manusia dan pikiran mereka 

dinamakan tasyrik wa’i37

     Dalam uraian di atas definisi syariah dapat kita simpulkan sebagai 

ketentuan yang mengatur persoalan-persoalan amaliah yang terdiri dari 

ketentuan-ketentuan hukum yang secara langsung ditetapkan oleh Allah.

Ketentuan ini bersifat abadi dan tidak berubah, karena tidak ada yang 

punya wewenang merubahnya kecuali Allah. Sedangkan istilah syariah 

dalam kajian hukum Islam lebih menggambarkan norma-norma hukum 

yang merupakan hasil dari proses tasyrik, yaitu proses menetapkan dan 

membuat syariah.38

3. Akhlak

     Akhlak berasal dari bahasa arab jamak dari “khuluqun” yang menurut 

lughat diartikan “budi pekerti, tingkah laku, tabiat”. kaliamat tersebut 

mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan “kholqun” yang 

berarti kejadian, serta erat kaitannya dengan “kholiq” yang berarti pencipta 

dan “makhluk” yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak 

timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara 

                                                            
37 Muhammad Salam Madkur, Al-Madhkal Li Al-fiqh Al Islami, (Beriut: Dar An-Nahdah  

Al-‘a), h.44
38 Ibid h.49
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kholiq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.39 Kesamaan 

akar kata diatas mengisaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian 

terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq (tuhan) dengan perilaku 

makhluk (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang 

terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak 

yang haqiqi manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan pada 

kehendak Allah SWT.40

     Dari pengertian akhlaq diatas dapat dipahami bahwa perbuatan akhlaq 

adalah perbuatan yang terpuji yang dilakukan oleh orang yang akal 

pikirannya sehat. Karena perbuatan akhlak terpuji itu sudah mendarah 

daging maka pada saat akan mengerjakannya sudah tidak lagi memerlukan 

pertimbangan atau pemikiran. Perbuatan akhlak merupakan perbuatan 

yang timbul dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan 

atau dorongan dan paksaan dari luar. Perbuatan akhlak merupakan

perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan 

orang yang bersangkutan. 

B. Pengertian Politik dan ruang lingkupnya

     Politik secara estimologi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (Negara). 

Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti 

kepentingan umum dan politik dalam arti kebijakan Politik, pertama, dalam 

arti umum politik merupakan asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau rangkaian 

                                                            
39 Hamzah yaqub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro, 1983), h.11
17 Ibid h.12
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alat yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, politik dalam 

arti Kebijakan, dalam hal ini penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat 

menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita 

yang dikehendaki.41

     Secara terminologi pengertian politik dilihat dari berbagai perspektif dari 

Barat yang dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno sejak abad 5 SM. Menurut 

plato dan Aristoteles menjelaskan bahwa politik adalah sesuatu usaha untuk 

mencapai masyarakat politik (policy) yang terbaik, karena didalam 

masyarakat politik manusia akan hidup bahagia dengan adanya peluang untuk 

mengembembangkan bakat, bergaual dengan bermasyarakat, dan hidup 

secara moralitas yang tinggi. Sedangkan menurut David Easton mengartikan 

politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan, kehidupan 

publik, pemerintahan, negara dan konflik.42

     Dapat disimpulkan bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang 

menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-

upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan keputusan 

(decisionmarking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan 

penyusunan sekala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk 

melaksanakan tujuan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public 

policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari 

sumber-sumber yang ada.

                                                            
41 Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.81
42 P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.5-6
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     Adapun Ruang lingkup politik, dengan demikian politik salah satunya 

membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dalam suatu 

wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh 

rakyatnya.43

     Negara merupakan subjek utama Hukum Internasional. Beberapa para ahli 

telah mendefinisikan negara. Max weber mendifinisikan Negara sebagai suatu 

organisasi asosiasi yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan 

fisik secara sah dalam suatu wilayah. Dan Robert M. Mac Iver 

mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban 

didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem 

hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud 

tersebut diberi kekuasaan memaksa.44     

C. Teori-Teori Tentang Hubungan Agama dan Politik

     Dalam sejarah Islam, masuknya faktor agama kedalam politik yaitu ketika 

berdirnya dinasti Umayyah. Hal ini terjadi sejak terjadinya perang siffin pada 

tahun 657 M, yaitu suatu perang yang terjadi antar saudara yakni melibatkan 

Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukannya melawan Muawiyah bin Abi 

Sufyan gubernur syria yang mempunyai hubungan keluarga dengan ‘uthman 

bersama dengan tentaranya, peristiwa ini kemudian melahirkan tiga golongan 

umat Islam yang masing-masing dikenal dengan nama khawarij, shi’a dan 

sunni. 

                                                            
43 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h.128
44 Rudi Salam Sinaga, Pengantar Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.61
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     Agama Islam telah memilki hubungan dengan politik dan sosial di 

masyarakat, karena Islam yang disebutkan di dalam Alqur'an dan Sunnah, 

yang dikenal umat salaf maupun khalaf adalah Islam yang saling melengkapi 

dan utuh, yaitu Islam yang bermuatan rohani, ahlak, pemikiran, pendidikan, 

jihad, sosial, ekonomi, dan politik, sehingga politik dalam Islam sangat

berhubungan erat sekali.

     Dalam Al-Husman Hubungan agama dan politik menurut Al-ghazali 

mengibaratkan Agama dan politik seperti dua anak kembar. Agama 

merupakan pondasi sedangkan politik merupakan penjaganya. Segala hal 

tanpa pondasi akan gampang jatuh atau runtuh dan segala hal tanpa penjaga 

akan mudah hilang. Politik merupakan suatu ikatan ketertiban Dunia dan 

ketertiban Agama. Maka dari itu Dunia dan Agama terdapat ikatan yang kuat 

bagi tegaknya kewibawaan dan kedaulatan Negara melalui pemimpin Negara 

yang patuh serta mampu melindungi kepentingan dan kesejahteraan 

rakyatnya, baik di dunia maupun di akhirat.45

     Hubungan Agama dan Politik tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan 

bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan 

yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal 

demikian disebabkan, pertama, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh 

aktifitas manusia dan politik harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama, kedua,

disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak 

membutuhkan hukum adalah politik, dan hanya agamalah yang dipercayai 

                                                            
45Abdul Karim Al-Usman, Sirah Al-Ghazali, (Beirut: Dar al-fikr, 1984), h.7.
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mampu memberikan hukum yang paling meyakinkan karena sifat dan 

sumbernya yang terpercaya yakni Al-qur’an dan hadist.

     Agama dalam kehidupan manusia sangat melekat dalam melaksanakan 

usaha ataupun non usaha, sehingga kehadirannya tidak mungkin tidak terasa 

di bidang politik. Banyak ataupun sedikit, tidak sedikit pemerintahan di 

seluruh dunia menggunakan agama untuk memberi legitimasi pada kekuasaan 

politiknya. Dalam kehidupan bernegara hubungan agama dalam bidang 

politik amat diperlukan. Namun semua ilmu yang berhubungan dengan 

politik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu dan konsep agama yang telah ada. 

Dalam agama islam ada kalimat yang menyatakan dan merupakan konsep 

awal politik yaitu "Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak 

mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang 

tersembunyi, jadi Allah melarang perbuatan jelek, perbuatan jahat dan ketidak

adilan.46 Ini dapat diartikan bahwa semua ilmu politik merupakan bentuk 

nyata dari penggunaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

     Dalam hal ini ada tiga kelompok yang membahas mengenai hubungan 

agama dan politik:

1) Kelompok integralistik 

Kelompok ini berpendapat bahwa islam dan kenyataan nya tidak 

hanya sekedar doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek 

spiritual saja, melainkan juga dalam membangun sistem kenegaraan.

                                                            
46 Pola Interaksi Antara Agama” (On-Line), tersedia di:

https://www.kompasiana.com/rabiani (9 Oktober 2019)
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2) Kelompok sekularistik 

Kelompok ini berpendapat bahwa komunitas-komunitas muslim yang 

cenderung memisahkan antara agama dan negara, kelompok ini 

mempunyai cita-cita politik yaitu menjadikan negara nya sebagai 

negara sekuler. 

3) Kelompok simbiotik 

Kelompok ini berpendapat bahwa hubungan agama dan negara harus 

berbeda dalam hubungan yang bersifat simbiotik. Yaitu suatu 

hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara keduanya. 

D. Tinjauan Pustaka 

     Untuk menghindari terjadinyaplagiat dalam penelitian ini, maka penulis 

akan memaparkan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang menjadi acuan 

penlitian ini diantaranya :

     Judul skripsi ini adalah “Hubungan Agama Dan Negara Dalam 

Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik 

Bahtiar Effendy)” Oleh Muhammad fauzan naufal mahasiswa UIN RIL 

fakultas syariah 2017. Skripsi ini membahas hubungan agama dan negara 

yang telah menjadi persoalan yang paling banyak diperbincangkan.

terutama pada masa kini. Hubungan yang kurang mesra ini disebabkan 

oleh perbedaan pandangan dan pendapat di negara Indonesia yang 

mayoritas umat Muslim.47

                                                            
47Muhammad Fauzan Naufal, “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik 

Islam Di Indonesia(Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)”, (penelitian ini membuktikan 
bahwahubungan agama dan negara yang telah menjadi persoalan karena berbeda pandangan yang 
mayoritas di Indonesia umat muslim terutama pada abad 19-21).
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     Skripsi dengan judul“Pemikiran Politik Hasan Al-Banna Dan 

Pengaruhnya TerhadapMesir Tahun 1928-1949” Oleh Mahfud 

Ihsanudin Mahasiswa Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogjakarta 2009. Dalam skripsi ini membahas tentang 

munculnya keprihatinan Hasan al-Banna dengan kondisi bangsa Mesir, 

yaitu pada saat kuatnya dominasi kolonial inggris terhadap masyarakat 

mesir.48

     Skripsi dengan judul “Pandangan Hassan Al-Banna tentang 

Demokrasi” oleh Muhamad Pajang Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogjakarta 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang 

pandangan Hasan Al-Banna mengenai demokrasi, bahwasaannya beliau 

melihat banyaknya partai justru malah membawa mudharat bagi umat 

karena yang terjadi adalah perpecahan umat akibat sikap fanatik pada 

partai.Sedangkan demokrasi menurut pandangan Hasan Al-Banna adalah 

demokrasi pemerintahan yang konstitusional yaitu sistem pemerintahan 

yang paling dekat dengan Islam.49

     Pada skripsi ini yang peneliti susun tentunya akan berbeda dengan 

tinjauan pustaka diatas yang telah membahas Hubungan Agama dan 

Negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia Analisis pemikiran 

politik Bahtiar Effendy (Oleh Muhammad Fauzan Naufal), pemikiran 

                                                            
48Mahfud Ihsanudin, “Pemikiran Politik Hasan Al-Banna Dan Pengaruhnya Terhadap 

Mesir Tahun 1928-1949”, (penelitian ini membuktikan tentang munculnya keprihatinan Hasan al-
Banna dengan kondisi bangsa Mesir, yaitu pada saat kuatnya dominasi kolonial inggris terhadap 
masyarakat mesir).

49Muhamad Pajang, “Pandangan Hassan Al-Banna tentang Demokrasi”, (penelitian ini 
membuktikan bahwa pandangan Hasan Al-Banna mengenai demokrasi, bahwasaannya beliau 
melihat banyaknya partai justru membawa mudharat bagi umat)
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politik Hasan Al-Banna dan pengaruhnya terhadap mesir  1928-1949 

(Oleh Mahfud Ihsanudin) dan pandangan Hasan Al-Banna tentang 

Demokrasi (Oleh Muhamad Pajang). Sedangkan pada skripsi ini peneliti 

lebih melihat Hubungan Agama dan Politik dalam pandangan Hasan Al-

Banna dan relevansinya di Indonesia sehingga peneliti terhindar dari sifat 

plagiat.
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BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA

A. Biografi dan Pendidikan Hasan Al-Banna

1. Biografi Hasan Al-Banna

     Hasan Al-Banna memiliki nama lengkap Imam Hasan bin Ahmad 

bin Abdurrahman Al-Banna. Beliau dilahirkan di desa al-mahmudiyah 

yang berada di wilayah al-buhairah, di kawasan pedalaman Mesir. 

Bulan sya’ban pada tahun 1324 H bertepatan dengan bulan september 

1906 M Hasan Al-Banna dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga 

yang amat kuat berpegang teguh pada Islam.50 Kakek Hasan Al-Banna 

yakni Abdurahman Al-Banna adalah seorang pembesar di desa Syam 

Syriah. Ia memiliki dua anak laki-laki yang bernama Muhammad dan 

Ahmad. Ahmad menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu di Al-

Azhar, sedangkan Muhammad bekerja di desanya. Ketika

Abdurrahman Al-Banna meninggal keduanya berselisih tentang 

warisan. Namun ayah Hasan Al-Banna, Ahmad bin Abdurrahman Al-

Banna mengalah dan meninggalkan desanya pergi menetap di 

Mahmudiyah.51

     Ayah dari Hasan Al-Banna Ialah Ahmad bin Abdurrahman Al-

Banna merupakan seorang ulama yang sangat hebat dalam bidang 

keilmuan dan ketaqwaan. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang 

                                                            
50 Dr. Muhammad Iqbal, M.AG, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga 

Indonesia Kontemporer, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), h.185
51 Abbas Assisi, Biografi Dakwah Hasan Al-Banna, Terjemahan Nandang Burhanuddin, 

(Bandung: Syaamil, 2006), h.382
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hafal Al-Qur’an, Pekerjaannya adalah memperbaiki jam dan penjilidan 

buku sehingga ayah Hasan terkenal dengan panggilan Asy-Syakh As-

Sa’ati. Pekerjaan inilah yang menjadi sumber rezeki bagi penghidupan 

keluarganya, beliau bekerja di malam hari, sedangkan pada siang hari 

ia menjadi imam di masjid kampungnya. Disinilah ayahnya 

mengajarkan prinsip-prinsip Islam dan berdakwah.52

     Lingkungan pedesaan yang jauh dari suasana kota dapat membantu 

perkembangan Hasan Al-Banna sehingga dalam usia yang masih 

remaja ia sudah bisa menghafal Al-Qur’an. Semangat ke-Islamannya 

sudah tumbuh dari ia kecil. Ia amat rajin dalam beribadah dan suka 

berkunjung pada ulama untuk berdiskusi mengenai masalah agama dan 

problematika umat. Sehingga tidak heran para ulama dan gurunya 

sangat mencintai beliau dan menaruh harapan yang sangat besar 

terhadap Hasan Al-Banna kecil bersama teman-teman yang membuat 

organisasi “menolak keharaman” dan diantara aktivitasnya,

mengingatkan umat Islam yang melakukan dosa dan meninggalkan 

kewajiban Islam seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Hasan Al-Banna 

juga mempunyai kegiatan yang dilakukan ketika masih kecil, yaitu 

membangun-bangunkan orang tidur dari rumah kerumah untuk sholat 

subuh berjemaah di Masjid.53

     Pada usia 16 tahun, ayahnya mengizinkannya menggunakan kitab-

kitab simpanan ayahnya untuk dibaca, hingga akhirnya Hasan Al-
                                                            

52 Badr Abdul Razzaq Al-Mash, Al-Ihtisab Fi Da’wah  Al-Imam Hasan Al-Banna, (Solo: 
Citra Islam Press, 1995), h.49

53 Ibid, h.383
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Banna dapat memahami Islam dan Bahasa Arab dengan baik. 

Selanjutnya, ayahnya mengantarkannya ke Darul Ulum, sebuah pusat 

latihan perguruan di Kairo. Ketika sampai di sana beliau terkejut 

melihat kerusakan moral orang-orang Islam di kota Kairo. Pada bulan 

Juli tahun 1927, di usia 21 tahun Hasan Al-Banna lulus dan 

meninggalkan Darul Ulum (kini terkenal dengan university Kaherah), 

dengan mendapat peringkat pertama.

     Hasan Al-Banna membagikan waktu kegiatannya itu kepada 

pengajian dan sebagian lagi dihabiskannya untuk dakwah Islamiyah 

dan membantu bapaknya memperbaiki jam. Setelah beliau 

menamatkan pengajiannya, beliau terpaksa pula membuat pilihan 

untuk mengambil beasiswa luar negeri dan meneruskan pengajiannya

ke peringkat yang lebih tinggi ataupun bekerja dengan jabatan 

pelajaran sebagai seorang guru jika beliau bekerja dengan jabatan 

Pelajaran, beliau akan mengajar kanak-kanak pada siang hari dan 

sisanya dipergunakan untuk mengajar orang tua mereka. Kemudian, 

Darul Ulum mengumumkan bahwa beasiswa luar negeri 3 Raudhatul 

Jannah: Pemikiran Pendidikan Islam Hasan Al-Banna tidak akan 

ditawarkan kepada para pelajar disebabkan Negara Mesir sedang 

mengalami kekurangan guru waktu itu. Selepas pengumuman tersebut, 

Hasan Al-Banna tidak ada pilihan lain kecuali menjadi guru.

     Tepatnya pada tahun 1928 pada saat berusia 22 tahun, berawal dari 

bulan zulkaidah 1347, bersamaan bulan Maret 1927, enam orang 
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sahabatnya: Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Al-Husari, Fuad Ibrahim, 

Abdur-Rahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki Al Maghribi datang 

menemuinya dan mereka tinggal di Ismailia sehingga tahun 1933 M. 

Mereka begitu terpengaruh sekali dengan ceramah-ceramah yang 

diberikan oleh Hasan Al-Banna di Ismailah. Maka lahirlah Jama’ah al-

Ikhwan al-Muslimin dan diresmikan pada tanggal 5 Muharam 1348 H. 

Kemunculannya begitu senang dan mengejutkan sekali atas dasar 

pemikiran dan gambaran yang sesuai dengan nama-nama tersebut. 

Mereka mulai berdiskusi mengenai cara-cara menjalankan dakwah 

Islamiah.

     Tokoh-tokoh yang bergabung di jama’ah ini diantaranya Syaykh 

Muhibbudd Al-Khamib (ulama hadits), Syaykh Dr. Musmafa As-

Siba’i (ahli hukum). sekarang dakwah yang dirintisnya sudah tersebar 

luas hingga di luar negera Mesir. Pemuda-pemuda di Negara Islam 

mulai membuka Cabang Ikhwan Al-Muslimin di Syria, Libanon, 

Yordania, Palestina, Maroko, Iraq, dan Sudan. Bahkan kini Al-Ikhwan 

Al-Muslimin telah tumbuh dengan suburnya di Indonesia, Malaysia 

dan masuk ke lebih dari 70 Negara.

     Imam Syahid Hasan Al-Banna berpesan pada pengikut-pengikutnya

dan berkata “Anda sekalian adalah ruh baru yang mengalir dalam jasad 

umat ini”. Dakwah dan jihad Hasan Al-Banna membuat takut 

penguasa yang hidup pada masa itu. Tidak ada cara lain selain 

memusnahkan seruan Hasan Al-Banna. Tepat di depan kantor
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Organisasi Pemuda Islam (Asy-Syubbanul Muslimin) yang 

didirikannya, Hasan Al-Banna di tembak oleh sekelompok orang yang 

tak dikenal. Dari sebagian pelaku membawa Hasan Al-Banna ke 

rumah sakit dan meminta kepada penjaga rumah sakit terdekat dan 

membiarkannya tanpa perawatan medis. Mereka bahkan menghalangi

para pengikut beliau yang ingin menjenguknya. Sampai setelah dua 

jam tanpa pertolongan medis, Hasan Al-Banna meninggal dunia. 

Tahun itu terjadi pada tahun 1949 M, Hasan Al-Banna disholatkan 

oleh ayahnya yang sudah berumur lanjut dan 4 orang wanita.54

     Begitulah kisah dari seorang imam Syahid Hasan Al-Banna yang 

hidup untuk Islam dan umat Islam. Serta meninggal dunia akibat 

konspirasi yang menginginkan gerakannya redup. Tetapi kematiannya 

tidak membuatnya mati. Pemikirannya tetap hidup dan namanya tetap 

harum. Pendukung gerakannya semakin banyak.

2. Latar Belakang Pendidikan Hasan Al-Banna

     Hasan memulai pendidikannya  di madrasah diniyah al-rasyad pada 

tahun 1923 saat beliau berusia 8 tahun. Madrasah ini bisa dibilang 

istimewa dalam bidang materi yang diajarkan dan metodologi yang 

diterapkan. Selain mempelajari materi-materi yang lazim dipelajari di 

madrasah, di Madrasah Diniyah al-Rasyad juga diajarkan hafalan dan 

pemahaman hadits. Madrasah ini mengadopsi pola pengajaran pada

lembaga pendidikan yang baik. Pemilik Madrasah al-rasyad, Syekh 

                                                            
54 Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin, Cet. Pertama (Solo: 

Intermedia, 1997), h.18
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Muhammad ‘ahran termasuk di antara orang pertama setelah ayahnya 

yang banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran Hasan Al-

Banna. Hasan Al-Banna belajar di Madrasah ini hingga berusia 12

tahun.

     Karena kesibukan Syekh Muhammad ’ahran, ia menyerahkan 

pengelolaan madrasah kepada ustadz-ustadz lain yang menurut Hasan 

Al-Banna tingkat keilmuan, kekuatan ruhani, serta akhlak ustadz-

ustadz tersebut kurang setara dengan Syekh Muhammad ‘ahran. Hal 

inilah yang membuat Hasan Al-Banna memutuskan untuk pindah ke 

Madrasah I’dadiyah, setingkat dengan Madrasah Ibtidaiyah.55

     Di Madrasah I’dadiyah inilah untuk pertama kali Hasan Al-Banna 

mengikuti organisasi-organisasi keagamaan. Hasan Al-Banna menjadi 

ketua Perhimpunan Akhlak Mulia, sebuah organisasi yang bertujuan 

menghukum anggota-anggotanya atas setiap pelanggaran moral yang 

mereka lakukan. Suatu sistem denda yang berat pun diterapkan pada 

seluruh anggota yang mencaci maki saudara dan keluarga mereka, atau 

bersalah menurut agama.56 Organisasi inilah yang mempengaruhi 

kepribadian Hasan Al-Banna, menjadikan dia konsisten dan komitmen

dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya 

yang ia terapkan dalam sikap dan perilakunya.57

                                                            
55 KH. Rahmat Abdullah, Memoar Hasan Al-Banna, (Surakarta: Era Intermedia, 1999), h. 

26-28
56 Ibid h.29
57 Rahmat Tohir Ashari, Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah,

(Bandung: Mizan,2001), h.63
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     Sejak muda Hasan Al-Banna telah mencurahkan perhatian kepada 

agama Islam. Walaupun sibuk dengan tugas belajar, ia bersama dengan 

teman-temannya mendirikan Jam’iyatu al-Ikhwan al-Adabiyyah yakni 

sebuah perkumpulan yang terdiri dari calon pengarang. Ia juga 

mendirikan Jam’iyatu al-Man’ial Mukarramat, semacam serikat 

pertobatan dan menjabat sebagai ketua.58

     Saat berusia 13 tahun setengah Hasan Al-Banna melanjutkan 

jenjang pendidikan di Madrasah al-Mu’allimun al-Awwaliyah di 

Damanhur. Ada dua kendala dalam upaya pendaftaran di Madrasah ini. 

Pertama, kendala usia, hal ini karena usia Hasan Al-Banna baru 13

tahun setengah, sedangkan usia minimal untuk dapat diterima di 

madrasah ini yakni 14 tahun. Kedua, kendala hafalan Al Qur’annya. 

Syarat untuk dapat diterima di madrasah ini sudah harus hafal 30 juz, 

sedangkan hafalan Hasan Al-Banna masih kurang seperempat Al-

Qur’an. Hasan Al-Banna bisa terdaftar sebagai siswa Madrasah Al 

Mu’allimin karena mendapat dispensasi dari kepala sekolah. Hasan Al-

Banna berjanji untuk segera menyelesaikan hafalan tersebut.59

     Di Damanhur Hasan Al-Banna semakin aktif mengikuti tarekat sufi. 

Sejak saat itu, pemikiran Hasan Al-Banna banyak dipengaruhi oleh 

ajaran-ajaran sufisme terutama ajaran figur puncak sufisme, yaitu Abu 

Hamid Al-Ghazali. Pandangan Al-Ghazali terhadap pendidikan yang ia 

baca dari kitab Ihya ‘Ulum al-din membuat Hasan Al-Banna 
                                                            

58 Abdul Kholik Dkk, Pemikiran Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 
h.254

59 Ibid, KH Rahmat Abdullah, Memoar Hasan Al-Banna, h.34
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berpandangan bahwa melanjutkan pendidikan formal adalah hal yang 

sia-sia. Pada tahun terakhir pendidikannya di Madrasah Muallimin, 

Hasan Al-Banna mengalami pertentangan batin dalam dirinya antara 

kecintaan menuntut ilmu dan keyakinan akan faedah menuntut ilmu 

bagi individu maupun masyarakat, serta pandangan Al-Ghazali yang 

menganjurkan cinta kepada sains dan ilmu pengetahuan, demi sains 

dan ilmu pengetahuan itu sendiri, dan pandangan yang mengatakan 

bahwa menuntut ilmu terbatas pada hal-hal yang diperlukan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban agama dan meraih kehidupan yang 

lebih baik. Salah satu guru Hasan Al-Banna berhasil menyingkirkan 

keraguan-keraguan tersebut dan Hasan Al-Banna bersedia melanjutkan

pendidikan ke perguruan tinggi.60

     Pada tahun 1923, saat Hasan Al-Banna berusia 16 tahun ia berhasil 

menyelesaikan pendidikan di Madrasah Mu’allimin dan pada tahun 

yang sama ia masuk ke Darul ‘Ulum Kairo. Darul ‘Ulum didirikan 

pada tahun 1873 M sebagai lembaga pertama Mesir yang menyediakan 

pendidikan tinggi modern, di samping ilmu-ilmu agama tradisional 

yang menjadi spesialisasi lembaga pendidikan tradisional dan klasik Al 

Azhar. Darul ‘Ulum menjadi sekolah tinggi keguruan yang utama, dan 

dengan berkembangnya sistem universitas sekuler di Mesir, Al-Azhar 

menjadi semakin bertambah tradisional.61

                                                            
60 Ibid, h.62
61 Ibid, Richard, h.5-6
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     Dalam lingkungan pendidikan tersebut Hasan Al-Banna mampu 

mengorganisasikan kelompok mahasiswa Al-Azhar dan Darul ‘Ulum

yang melatih diri berkhotbah di masjid-masjid. Dalam kesempatan 

belajar di Kairo, Hasan Al-Banna sering berkunjung ke toko-toko buku 

yang dimiliki oleh gerakan Shalafiyah pimpinan Rasyid Ridha, dan 

aktif membaca al Man’ar dan berkenalan dengan murid-murid Abduh 

lainnya.62

     Hasan Al-Banna menamatkan pendidikan di Darul ‘Ulum pada 

tahun 1927 dalam usia 21 tahun kurang beberapa bulan. Hasan Al-

Banna diminta Departemen Pendidikan untuk mengajar di Ismailiyah. 

Awalnya Hasan Al-Banna ragu dengan tugas tersebut, tetapi karena 

dorongan ayah dan guru-gurunya, Hasan Al-Banna pun memutuskan 

untuk bersedia menerima tawaran tersebut. Pada tanggal 19 September 

1927 beliau meninggalkan Kairo menuju Ismailiyah Mesir untuk 

menempati rumah baru dan melaksanakan tugas yang baru pula 

sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri.63

B. Karir Politik Hasan Al-Banna

     Hasan Al-Banna adalah seorang pendiri dari Ikhwanul Muslimin, salah 

satu organisasi Islam terbesar dan berpengaruh pada Abad 20-an. Hasan 

Al-Banna dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah 

kawasan Buhairah Mesir. Hasan al-Banna sangat cerdas, pada umur yang 

masih muda yakni 14 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an. Beliau 

                                                            
62 Ibid, Abdul Kholik  h.254

63 Ibid, h.105
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merupakan mujahid dakwah yang sangat cerdas dan sekaligus sebagai 

pendiri dan pimpinan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslimin) dan 

peletak dasar-dasar dalam gerakan Islam.

     Beliau memperjuangkan Islam dengan cara berpegang teguh pada Al-

Quran dan hadist hingga beliau dibunuh oleh penembak misterius yang 

oleh banyak kalangan diyakini sebagai penembak titipan pemerintah 

pada tanggal 12 Februari tahun 1949 di Kairo. Mininggalnya Hassan Al-

Banna menjadi duka yang panjang bagi umat Islam di seluruh dunia. 

Hasan Al-Banna mewariskan 2 karya yang monumental yakni Catatan 

Harian Dakwah dan Da'i serta Kumpulan Surat-surat. Selain itu Hasan 

Al-Banna mewariskan semangat teladan dakwah bagi seluruh aktivis-

aktivis dakwah saat ini.

     Selain itu beliau dikenal akan cara berdakwahnya yang unik dan 

berbeda dari yang lain. Beliau terkenal dengan sifatnya yang sangat mulia

karena beliau sering berdakwah pada kalangan petani di warung-warung 

kopi yang sering di gunakan para petani atau oarang-orang yang 

berpengetahuan rendah berkumpul untuk beristirahat dan minum kopi 

setelah seharian lelah bekerja. Dan ternyata cara ini sangat efsien dalam 

berdakwah dikalangan para petani.

     Hassan Al-Banna yang lahir di mesir tepatnya di Mahmudiyah pada 

tanggal 14 Oktober 1906 ini merupakan seorang guru dan seorang reformis

Mesir sosial dan politik Islam yang terkenal karena dapat mendirikan

organisasi Ikhwanul Muslimin. Kepemimpinannya sangat penting untuk 
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pertumbuhan persaudaraan selama tahun 1930’an dan 1940’an. Saat itu 

beliau masih berusia 12 tahun, beliau sangat disiplin, kedisiplinannya 

membuat empat kegiatan, yakni siang hari, sore hari, malam hari dan 

subuh, pada siang hari beliau menuntut ilmu di sekolah kemudian belajar 

membetulkan dan membuat jam dengan orang tuanya sampai sore, 

kemudian sore sampai larut malam sampai menjelang tidur ia gunakan 

untuk mengulang kembali pelajaran sekolahnya. Dan sesudah solat subuh 

ia gunakan untuk mengulang hafalan Al-qur'annya dan membacanya. Jadi 

tidak heran jika Hasan Al-Banna memiliki banyak prestasi yang sangat 

banyak dan sangat gemilang di. Kemudian pada umur 14 tahun Hassan Al-

Banna sudah dapat menghafal Al-Qur'an seluruhnya hingga selesai. 

     Pada umur 16 tahun Imam syahid Hasan Al-Banna telah lulus dari 

sekolahnya dengan peringkat terbaik, dan nomor lima terbaik di seluruh 

Mesir. Pada usia ini beliau menjadi mahasiswa universitas Darul Ulum. 

Itulah sederet prestasi Hassan Al-Banna dari kecil hingga remaja. Syekh 

Ahmad al-Banna ayah dari Hasan Al-Banna adalah Imam lokal yang 

sangat dihormati sekaligus guru masjid dari ritus Hanbali. Ayahnya 

belajar di Al-Azhar University. Beliaupun menulis karya dan 

berkolaborasi pada buku-buku tentang tradisi Islam, beliaupun mempunyai 

toko jam yang sering digunakan untuk memperbaiki dan membuatnya.

Walaupun Ayah Hasan Al-Banna yakni Syekh Ahmad Al-Banna dan 

istrinya memiliki berbagai properti, tetapi tidak membuatnya kaya dan 

meski berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlebih setelah mereka 
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pindah ke Kairo pada tahun 1924. Seperti kebanyakan orang lainnya, 

mereka menemukan bahwa belajar Islam dan kesolehan tidak lagi dihargai 

di ibukota akibat paham sekuler yang begitu kuat saat itu, yang dibawa 

oleh kolonial inggris untuk merobohkan semangat kaum muslimin dan 

keahlianpun tidak bisa bersaing dengan industri berskala besar.

     Berdirinya organisasi Ikhwanul Muslimin bertepatan pada tanggal 20

maret 1928. Bersama keenam temannya, Hassan Al-Banna mendirikan 

organisasi ini di kota Ismailiyah. Di kota ini, pada malam hari beliau 

memberi kuliah malam kepada orangtua muridnya. Beliaupun berkhotbah 

di masjid hingga di warung kopi tempat para petani beristirahat. Pada 

awalnya, beberapa pandangannya tentang poin yang relatif kecil dari 

praktek Islam menyebabkan perbedaan pendapat yang kuat dengan elit 

Agama setempat, lalu beliau menghindari kontroversi tersebut dengan 

megadopsi kebijakannya. Beliau terkejut oleh banyak tanda-tanda 

mencolok dominasi militer dan ekonomi asing di Ismailiyah, camp-camp

militer Inggris, bidang pelayanan umum yang dimiliki oleh kepentingan 

asing, dan tempat tinggal mewah dari karyawan asing dari Terusan Suiz 

Perusahaan, sebelah jorok tempat tinggal dari pekerja Mesir.

     Dalam hal ini Hasan Al-Banna Berniat untuk membawa perubahan

dengan cara selalu berkomunikasi dengan gerakan sebuah massa untuk

menampilkan struktur pemerintahan yang canggih, bagian yang 

bertanggung jawab untuk melanjutkan nilai-nilai masyarakat di kalangan 
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petani, buruh, dan profesional ini yakni dipimpin langsung oleh Hasan Al-

Banna.

          Berakar dari Islam, peran Hasan Al-Banna dalam masalah

kolonialisme, kesehatan masyarakat, kebijakan pendidikan, manajemen 

sumber daya alam, Marxisme, kesenjangan sosial, nasionalisme Arab, 

kelemahan dunia Islam di kancah Internasional, dan konflik yang 

berkembang di Palestina. Dengan menekankan keprihatinan yang menarik 

berbagai konstituen, Hasan Al-Banna dapat mengajak masyarakat Mesir, 

meskipun pegawai negeri modern berpendidikan, karyawan kantor, dan 

profesional tetap dominan di kalangan aktivis organisasi dan pengambil 

keputusan. Hasan Al-Bannapun aktif dalam menentang pemerintahan

Inggris di Mesir. Selama Perang Dunia ke II kala itu beliau sempat 

ditangkap oleh pemerintah pro-Inggris, yang melihatnya sebagai 

pembrontak.

     Antara 1948 dan 1949, tidak lama setelah Ikhwanul Muslimin

mengirim relawan untuk membantu palestina bertempur dalam 

peperangan, Aktivis organisasi yang ditangkap dan puluhan anggotanya 

yang dikirim ke penjara. Kurang dari tiga minggu kemudian, perdana 

menteri dibunuh oleh seorang anggota persaudaraan, Abdul Majid Hasan 

Ahmad. Setelah pembunuhan itu, Hasan Al-Banna segera mengeluarkan 

pernyataan mengutuk pembunuhan itu, yang menyatakan teror dan bukan 

cara yang dapat diterima oleh Islam. Hal tersebut yang membuat atau 

mendorong pembunuhan Hasan Al-Banna. Pada tanggal 12 Februari 1949
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di kantor pusat Jamiyyah Al-Shubban Al-Muslimin dengan saudara

iparnya Abdul Karim Mansur untuk bernegosiasi dengan Menteri Zaki Ali 

Basha yang mewakili pihak pemerintah di kairo. Pada saat itu lama 

menunggu Menteri Zaki Ali Bashapun tidak pernah tiba. Lama menunggu 

sampai berjam-jam sampai malam hari Hasan Al-Banna dan saudara 

iparnya memutuskan untuk pulang dan tak terduka pembunuhan itu terjadi 

saat Hasan Al-Banna dan saudaranya sedang menunggu taxsi.

     Saat mereka berdiri menunggu taxsi mereka ditembak oleh dua orang. 

Hasan Al-Banna terkena tujuh tembakan. Lalu dia dibawa ke rumah sakit 

dan mereka telah menerima perintah dari monarki untuk tidak memberinya 

perawatan hingga Hasan Al-Banna meninggal dunia secara perlahan 

karena lukanya yang dibiarkan begitu saja, ketika itu Hassan Al-Banna 

menyadari bahwa mereka telah diperintah oleh penguasa untuk tidak 

mengobatinya dan Hassan Al-Bannapun wafat pada tanggal 12 Februari 

1949.

     Hassan al-Banna dikenal memiliki dampak yang besar dalam pemikiran 

Islam modern. Beliau adalah kakek dari Tariq Ramadan dan kakak dari 

Gamal al-Banna. Untuk membantu keberadaan tatanan Islam, Hasan Al-

Banna menyurukan melarang semua pengaruh Barat dari pendidikan dan 

memerintahkan semua sekolah dasar harus menjadi bagian dari masjid. 

Beliaupun menginginkan larangan partai politik dan lembaga demokrasi 

lainnya dari Syura (Islam-dewan) dan ingin semua pejabat pemerintah

belajar agama sebagai pendidikan utamanya agar lebih berakhlak.
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C. Pemikiran Politik Dan Karya-Karya Hasan Al-Banna

1. Pemikiran Politik Hasan Al-Banna

     Ketika berbicara mengenai hubungan Islam dan politik Hasan Al-

Banna pendiri dari Ikhwanul Muslimin pernah memaparkan konsepsi 

politiknya mengenai masalah ini, menurut Hasan Al-Banna:  “ politik 

adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal 

maupun eksternal umat. Ia memiliki dua sisi: pertama, sisi internal, 

yang dimaksud dengan sisi internal politik adalah “mengurus persoalan 

pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan 

hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk 

kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika 

mereka melakukan kekeliruan”. Kedua, sisi eksternal, yang dimaksud 

sisi ekternal politik adalah “memelihara kemerdekaan dan kebebasan 

bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan 

kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya 

dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya”.64

     Hasan Al-Banna dengan gamblang mengkaitkan antara aqidah dan 

aktivitas politiknya. Ia berkata, “Sesungguhnya seorang muslim belum 

sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politikus, yang 

mempunyai pandangan jauh kedepan dan memberikan perhatian penuh 

kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk 

                                                            
64 Utsman Abdul Mu’iz Ruslan,DR, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi 

Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan 
seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945. (Solo: Era Intermedia, 2000), 
h.72
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memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya”.

Selanjutnya, Hasan Al-Banna mengatakan, “Sesungguhnya kami 

adalah politikus dalam arti bahwa kami memberikan perhatian kepada 

persolan-persoalan bangsa kami, dan kami bekerja dalam rangka 

mewujudkan kebebasan seutuhnya.”65

     Definisi ini dipandang sebagai definisi politik transformatif 

(berorientasi kepada perubahan) dan lebih luas dibandingkan dengan 

definisi politik prespektif modern yang hanya memfokuskan kepada 

aktivitas struktur-struktur organisasi politik maupun pelaku politik.

Karena itu, menurut Ikhwanul Muslimin, politik adalah upaya 

memikirkan persoalan internal dan eksternal umat, memberikan 

perhatian kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya. Ia 

berkaitan dengan aqidah dan akhlak serta bertujuan untuk melakukan 

perubahan.

     Di dalam Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna 

memaparkan bahwa “ Sesungguhnya dalam Islam ada politik, namun 

politik yang dimaksud terletak pada kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Itulah politik kami.”66

2. Karya-Karya Hasan Al-Banna

     Hasan Al-Banna adalah tokoh besar pendiri dan penggagas 

Ikhwanul Muslimin, tentunya tokoh besar yang disematkan kepada 

beliau tidak terlepas dari karya-karyanya yang monumental. Adapun 
                                                            

65 Ibid, h.73
66 Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Terj. Anis Mata, (Solo:

Intermedia, 2001) h.63
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dari sekian banyak karya ilmiah Hasan Al-Banna adalah sebagai 

berikut:

1. Risalah Ta’lim. Buku ini adalah peninggalan paling berharga Hasan 

Al-Banna, merupakan buah pandang yang bernash dan jitu terhadap 

perjalanan sejarah, realitas umat, dan pemahamannya yang akurat

tentang nash-nash syariat. Risalah Ta’lim terdiri atas mukadimah, dua 

bagian sub judul; “Rukun-rukun Bai’at dan Kewajiban-kewajiban 

seorang Mujahid, dan penutup”.

2. Usul Isyrin, Usul Isyrin merupakan salah satu tulisan yang ditulis 

oleh Hasan Al-Banna, yang merupakan hasil karya yang sangat 

penting, dalam kitab ini mengandung beberapa perkara yang wajib 

dipercayai dan diketahui oleh setiap muslim dan wajib diikuti dalam 

perilakunya, baik untuk menjalin hubungan yang erat kepada Khaliq-

Nya dan untuk menjalin hubungan yang erat terhadap sesama manusia. 

Di dalam Usul Isyrin ini, Imam Syahid Hasan Al-Banna menerangkan 

berbagai perkara yang tidak sepatutnya terjadi perselisihan pendapat , 

pertikaian dalam hal-hal yang berkenaan dengan aqidah, karena aqidah 

harus dipahami sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan

Sunnah An-Nabawiyah. Sehingga setiap muslim dapat memahami 

Islam sebagaimana yang patut dipahami tanpa menambah atau 

menguranginya sedikitpun dari apa yang telah diturunkan oleh Allah

SWT dan disampaikan oleh Rasul-Nya. Hasan Al-Banna dalam Usul 

Isyrin juga menerangkan bahwa di dalam Islam terdapat hal-hal yang 
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dibenarkan untuk beberapa pendapat disamping perkara-perkara yang 

tidak boleh berbeda pendapat tadi. Hasan Al-Banna menyerukan 

kepada para Ikhwanul Muslimin hendaknya membaca dan mengulang-

ulang buku ini sehingga dapat memberikan pencerahan, pemahaman

terhadap ajaran Islam dan memperkuat ukhuwah terhadap sesama umat 

muslim. Kemudian hal-hal yang telah diketahui dan dipahami dari 

ajaran-ajaran Islam tersebut hendaklah diamalkan. Dan setiap amalan 

tersebut hendaklah dapat membentuk jiwa dan membina diri dalam 

suasana Islami, karena beramal dalam usaha pembentukan pribadi 

adalah cara yang dapat membentuk jiwa. Inilah jalan yang dilalui oleh 

para sahabat Nabi yang mulia karena mereka beramal dengan apa yang 

diketahuinya.

3. Mu’akirat ad-da’wah wa-dai’yah (Catatan Dakwah dan Pendakwah) 

Inilah hasil karyanya yang terulung. Buku ini terbagi pada dua bagian. 

Bagian pertama menyentuh kehidupan pribadinya dan bagian kedua 

mengenai kegiatan Al-Ikhwan Al-Muslimun.

4. Syarahan-syarahan Imam Hasan Al-Banna, Buku ini mengandung 

syarahan dan kuliah Hasan Al-Banna, ini merupakan satu khazanah 

ilmu.

5. Maqalat Hasan Al-Banna, Buku ini ialah himpunan nasihat-nasihat 

dan arahan-arahan Imam Hasan Al-Banna kepada sahabat-sahabat dan 

para anggota Al-Ikhwan al-Muslimun.
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6. Al-Ma’tsurat, Buku ini ialah himpunan doa-doa dan zikir yang 

disusun oleh Hasan Al-Banna sendiri. Al-Ma’tsurat dibaca beramai-

ramai oleh para anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun sebelum sholat 

magrib. Ia merupakan pembaharuan ikrar mereka kepada Allah SWT 

dalam menjalankan dakwah Islamiah yang diyakini Al-Ikhwan Al-

Muslimun .

7. Majmu’ah Rasail (Kumpulan Surat-Surat) adalah karya monumental 

Imam Hasan Al-Banna yang menjadi rujukan penting bagi pergerakan 

Al-Ikhwan al-Muslimun. Sebagaimana yang telah disinggung 

sebelumnya bahwa Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah pergerakan yang 

memberikan inspirasi bagi kebangkitan kaum muslimin di berbagai 

Negara. Karena itu para aktivis Islam perlu mengkajinya, agar 

mendapatkan gambaran dan contoh konkrit dalam mengusung 

Kebangkitan Islam Kontemporer. Dalam Majmu’ah Rasail, Imam 

Hasan Al-Banna mengingatkan kepada seluruh ikhwan untuk selalu 

berada di barisan terdepan dalam memberikan kontribusi dakwah.

8. Rasail Al-Imamu Syahid’. Buku ini merupakan himpunan beberapa 

makalah yang disusun beliau pada waktu-waktu tertentu sepanjang 

hayatnya. Buku ini terbagi dalam judul-judul lain yaitu: pertama.

Risalatu Ta’lim, buku kecil ini berisi tentang arahan-arahan kepada 

anggota yang memasuki gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang telah 

berbaiat. Dalam buku kecil ini, dia menjelaskan 10 dasar Baiat. 

Seterusnya Imam Hasan Al-Banna menerangkan segala kewajiban 
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ahli-ahli Al-Ikhwan Al-Muslimun di dalam semua bidang kehidupan 

setelah melakukan baiat beliau juga menetapkan peraturan-peraturan 

yang perlu diikuti dan yang patut ditinggalkan. Kedua. Risalah Jihad, 

makalah ini menerangkan tentang kewajiban, kepentingan dan 

kelebihan jihad. Imam Hasan Al-Banna menulis makalah ini ketika 

para relawan Al-Ikhwan Al-Muslimun melancarkan jihad terhadap 

Yahudi Palestina manakala ini merupakan panduan untuk para 

mujahidin Islam. Ketiga. Da’watuna Fi Taauri Jadid’. Makalah ini 

bermaksud “Dakwah kami di tahap baru”. Makalah ini ditulis ketika 

gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun sedang berkembang. Walau para 

penentang juga menyatakan keraguan mereka terhadapnya namun 

Hasan Al-Banna juga menjelaskan, setiap kecaman yang ditujukan 

kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun oleh para penentangnya. Beliau

menerangkan bahwa gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini bersifat 

universal mencakup umat manusia. Makalah ini juga menerangkan 

pendapat Al-Ikhwan Al-Muslimun mengenai paham kebangsaan 

Mesir, paham kebangsaan Arab, paham orientalisme dan paham 

Universalisme yang sedang melanda Mesir. Berhubung dengan perkara 

ini, Al-Ikhwan Al-Muslimin berpendapat sebagai berikut: “Kami ingin 

menegakkan sebuah Negara Islami di Mesir. Negara Islam ini akan

mengamalkan dasar-dasar Islam, menyatukan orang-orang Arab dan 

menyelamatkan umat Islam di seluruh dunia dari penindasan dan 
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kekejaman. Di samping itu, Negara Islam ini akan menyebarkan Islam 

dan menguatkan Undang-Undang Allah SWT.

9. Ar-Rasail Ats-Tsalasah’ Karya Hasan Al-Banna ini terdiri dari 3 

makalah. Judul makalah yang pertama adalah “Apakah tugas kita?”. 

Judul makalah yang kedua adalah “ke arah mana kita menyeru

manusia?”. Judul makalah yang ketiga adalah “Risalah Cahaya”. 

Makalah yangke 3 ini adalah surat Hasan Al- Banna kepada Raja 

Mesir Shah Farouq, Perdana Menteri Mesir Nihas Pasya dan para 

pemimpin Negara-negara muslim yang lain. Surat tersebut ditulis pada 

tahun 1936. Surat tersebut menerangkan dengan panjang dasar-dasar 

Islam dan kebudayaan Islam. Beliau menyatakan kesalnya karena 

orang-orang Islam telah mengamalkan cara hidup Barat sedangkan 

mereka mempunyai dasar ideologi mereka sendiri yang lebih hebat, 

beliau juga membuat perbandingan antara cara hidup Islam dengan 

cara hidup Barat. Sebagai kesimpulan, beliau menegaskan bahwa 

hanya Islamlah sebagai solusi segala masalah yang menjamin 

kemajuan sebuah Negara.

10. Hasan Al-Banna pertama menulis makalah ini yakni, Perbandingan 

di antara yang dahulu dan sekarang. Dalam makalah ini, beliau 

menerangkan ciri-ciri pembaharuan umat dan dasar-dasar Islam. Pada 

peringkat awal, beliau berbicara mengenai Negara Islam pertama yang 

berlandaskan Al-Qur’an di bawah pimpinan baginda Rasulullah SAW

sendiri. Berikutnya, beliau menyentuh sebab-sebab kejatuhan umat 
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Islam dan akhirnya beliau menyatakan bahwa Al-Ikhwan Al-

Muslimun mengajak manusia kepada kesejahteraan yang berkekalan.

11. Risalatu Mu’tamarul Khamis’ Makalah ini merupakan syarahan 

Hasan Al-Banna di dalam Muktamar ke 5 Al-Ikhwan Al-Muslimun 

dalam syarahannya ini beliau menilai kembali pencapaian Al-Ikhwan 

Al-Muslimun sepanjang 10 tahun meliputi 3 hal:

a) Matlamat Al-Ikhwanul Muslimin dan corak (uslub) dakwahnya.

b) Cara-cara dan dasar-dasar Al-Ikhwanul Muslimin.

c) Dasar dan sikap Al-Ikhwanul Muslimin terhadap berbagai         

pertumbuhan dan dasar-dasar paham lain di Mesir.

12. Al-Ikhwanul Muslimin di bawah panji-panji Al-Qur’an. Makalah 

ini adalah sarahan imam Hasan Al-Banna. Dalam sarahan ini, 

maklamat dan tujuan Al-Ikwan Al-Muslimun telah dijelaskan. 

Beliau juga membincangkan tugas serta kewajiban para pemuda. 

Makalah ini juga merupakan sarana agar dilakukannya

pemberontakan terhadap penjajah yang sedang menghancurkan 

masyarakat Mesir.

     Persoalan-persoalan Negara dari kaca mata Islam. Imam Hasan Al-

Banna menulis makalah ini selepas berdirinya negara Pakistan. Beliau 

membicarakan masalah-masalah politik Negara Mesir dan Negara-

negara Islam yang lain seperti Negara baru Pakistan yang sedang 

diancam India dengan bantuan pihak komunis disamping itu, beliau 

juga menjelaskan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam
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bagian pertama, beliau membahas segala keburukan kerajaan waktu 

itu dan beliau memberi penyelesaian kepada masalah tersebut menurut 

dasar-dasar Islam. Dalam bagian kedua, membahas dasar ekonomi dan

menjelaskan sistem ekonomi Islam dan penyelesaian kepada masalah 

ekonomi Barat.67

                                                            
67 Utsman Abdul Muiz Ruslan, Tarbiyah siyasyah : Pendidikan Ikhwanul Muslimin, (Solo 

:Era Intermedia, 2000), h.181-184
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BAB IV

HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK MENURUT HASAN AL-BANNA

A. Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Hubungan Agama Dan Politik

1. Hubungan agama dan politik menurut Hasan Al-Banna

     Sikap pemikiran Hasan Al-Banna terhadap pemerintahan berkaitan 

erat dengan pemahaman akan hakikatnya Islam dan Aqidah. Islam

sebagimana yang dipersepsikan Ikhwanul Muslimin menjadikan 

pemerintahan sebagai salah satu pilarnya.68 Ikhwanul Muslimin

memandang bahwa pemerintahan Islam memiliki kaidah-kaidah yang 

tercermin dalam ulasan Hasan Al-Banna, ketika berbicara mengenai 

problematika hukum di mesir dan bagaimana memecahkannya berupa 

karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Ia berpendapat 

bahwa pilar-pilar tersebut ada tiga, yaitu :

1. Tanggung jawab pemerintah. Dalam arti bahwa ia bertanggung

jawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintahan tidak lain adalah 

praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah untuk 

memelihara kepentingan bersama.

2. Kesatuan umat. Artinya ia memiliki sistem yang satu yaitu Islam. 

Dalam arti bahwa ia harus melakukan amar ma’ruf nahi munkar 

dan nasihat.

                                                            
68 Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Terjemahan. Anis Mata,

(Solo: Intermedia, 2001), h.297
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3. Menghormati aspirasi rakyat. Artinya di antara hak rakyat adalah 

mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketat-

ketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang 

dipandang baik untuk mereka. Pemerintah pun harus mengajak 

mereka bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka, dan 

memperhatikan hasil musyawarah mereka.69

     Hasan Al-Banna menggambarkan sifat-sifat pemerintahan Islam 

dalam prinsipnya yang diberi nama “Teori Pembatasan Kekuasaan 

Pemerintah” yang diungkapkan oleh beliau. Disebutkan bahwa

pemerintahan Islam didasarkan kepada tiga prinsip utama, yaitu:

1. Menentukan batas-batas kekuasaan pemerintah, yaitu Penguasa 

tidak boleh melanggarnya, dan jika melakukan pelanggaran 

tersebut, maka kerjanya dianggap tidak sah. Kekuasaanya dibatasi 

dengan berbagai komitmen dan kewajiban yang telah digariskan. 

Ia harus mengikuti syariat yang tidak membolehkan penguasa 

kecuali hal-hal yang dibolehkan untuk setiap indivdu, juga 

mengharamkan untuknya sesutau yang diharamkan atas setiap 

individu.

2. Pertanggung jawaban pemerintah atas segala pelanggaran dan 

kesalahannya.

                                                            
69 DR. Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi 

Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan 
seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945. (Solo: Era Intermedia, 2000),
h.294
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3. Otoritas rakyat untuk menurunkan pejabat. Islam telah 

menegaskan kekuasaan rakyat atas pemerintah.70

     Hasan Al-Banna menggambarkan bahwa sumber kekuasaan adalah 

satu, yaitu kehendak rakyat, kerelaan dan pilihan mereka secara bebas 

dan suka rela. Artinya, Ikhwanul Muslimin meyakini bahwa rakyat 

adalah sumber kekuasaan.71 Hasan Al-Banna berpendapat bahwa 

sistem politik atau pemerintahan diselenggarakan sesuai dalam 

kerangka landasan-landasan tertentu yaitu, Musyawarah (Syura),

kebebasan (hurriyah), persamaan (musawah), keadilan (’adl) ,

kepatuhan (ta’ah), dan amar ma’ruf nahi munkar. 

     Hasan Al-Bannna pernah memaparkan konsep politiknya ketika 

berbicara mengenai hubungan Islam dengan politik dan sikap seorang 

muslim terhadapnya. Menurutnya “politik adalah hal yang memikirkan 

tentang persoalan umat. Ia memiliki dua sisi: Internal dan eksternal. 

Dalam sisi Internal politik adalah mengurus persoalan pemerintahan, 

menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, 

melakukan pengawasan terhadap para penguasa dan dipatuhi jika 

mereka melakukan kebenaran dan dikritik jika mereka melakukan 

kekeliruan. 

Dalam sisi eksternal politik ini menurut Hasan Al-Banna adalah 

memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkannya 

                                                            
70 Ibid h.295
71 Muhammad Ma’mun Hudaiby, Politik Islam Dalam Pandangan Ikhwanul Muslimin, 

(Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2003), h.13
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mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-

tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan pihak lain 

dalam urusan-urusannya.72

     Hasan Al-Banna, dengan gamblang mengkaitkan antara aqidah 

dalam aktivitas politiknya. Ia berkata, “Sesungguhnya seorang muslim 

belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang 

politikus, mempunyai pandangan jauh kedepan dan memberikan 

perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang 

menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan 

bangsanya”. Selanjutnya, Hasan Al-Banna mengatakan,

“Sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti bahwa kami 

memberikan perhatian kepada persolan-persoalan bangsa kami, dan 

kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya”.

     Dalam hal ini politik dilihat sebagai politik transformatif 

(berorientasi kepada perubahan) dan lebih luas dibandingkan dengan 

politik prespektif modern yang hanya memfokuskan pada aktivitas 

struktur-struktur organisasi politik maupun pelaku politik. Karna itu, 

menurut Ikhwanul Muslimin, politik merupakan upaya memikirkan 

persoalan Internal dan eksternal umat, memberikan perhatian 

kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya. Ia berkaitan 

                                                            
72 DR. Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi 

Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan 
seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945. (Solo: Era Intermedia, 2000),
h.72
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dengan aqidah dan akhlak serta bertujuan untuk melakukan perubahan

yang lebih baik.

     Di dalam risalah pergerakan Ikhwanul muslimin Hasan Al-Banna 

memaparkan bahwa “ Sesungguhnya dalam Islam ada politik, namun

politik yang dimaksud disini adalah terletak pada kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Itulah politik kami.” Di Negara kita tercinta yakni 

Indonesia memiliki bermacam-macam agama, ada banyak agama di 

Indonesia, seperti; Islam, Hindu, Budha, Kristiani dan lain sebagainya. 

Semua agama pasti memiliki karakter yang berbeda dan masyarakat di 

Indonesia mayoritas Muslim. 

Menurut Hasan Al-Banna, ia berpendapat bahwa karakteristik 

masyarakat muslim adalah : “Ia berdiri di atas landasan aqidah, yang 

terefleksikan pada peribadahan kepada Allah swt semata dalam 

keyakinan, simbol-simbol keislaman, dan ibadah individunya, juga 

dalam peraturan dan undang-undangnya. Ideologi adalah pondasi, 

yang oleh Islam diletakkan sebagai dasar dari pilar-pilar lainnya 

seperti kelas sosial, kepentingan ekonomi, atau lainnya. Karakter ini 

merupakan hal yang membedakan antara masyarakat muslim dengan 

masyarakat lainnya”. Kemudian Hasan Al-Banna menggambarkan 

perubahan sosial dengan melihat urgensinya atas dasar umat muslim 

sebagai dasar reformasi sosial.73

                                                            
73 Ibid, h.251
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     Hasan Al-Banna menjelaskan mengenai asas-asas yang di tegakkan 

pada umat muslim sebagai dasar-dasar reformasi sosial yang lengkap, 

pertama, memperhatikan aspek moral dan melindungi umaat dari 

tindak kejahatan dan kemungkaran. Kedua, memperhatikan keluarga 

dan mendudukkan status perempuan secara proporsional. Ketiga,

menekankan persatuan, kesetikawanan dan solidaritas sosial dengan 

berbagai jenisnya. Keempat, tanggung jawab Negara kepada Islam dan 

dakwah Islam. Dan kelima, pemberian tanggung jawab reformasi 

sosial kepada individu.74

  Hasan Al-Banna menggambarkan keutamaan masyarakat muslim, 

dengan cara mewujudkan adanya kelompok manusia yang menerima 

aqidah Islam dan mengakui bahwa ia tidak beribadah selain kepada 

Allah SWT baik dalam kayakinan, ibadah, Syi’ar, aturan, maupun 

undang-undang. berdasarkan asas ini waktu itu, terjadilah kelahiran 

atau pembentukan masyarakat baru. Unsur-unsurnya adalah, pertama,

sekelompok manusia. Kedua, terdidik di atas aqidah. Ketiga,

kehidupannya diatur dengan landasan aqidah seutuhnya. Sehingga 

Hasan al-Banna menekankan pendidikan (tarbiyah) adalah jalan utama

untuk mewujudkan masyarakat muslim.75

Dalam hal ini secara keseluruhan, ajaran Islam mengatur kehidupan 

seorang muslim baik dalam kehidupannya secara pribadi, keluarga, 

                                                            
74 Ibid, h.253
75 Hasan Al-Banna, Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna, Penerjemah, Khozin.

(Jakarta: Al-I’Tishom Cahaya Umat, 2005), h.112



60

sosial masyarakat, dan politik kenegaraan.76 Dalam tuntuna islam 

mengatur semua urusan mulai dari adab beristinja (bersuci dari 

kotoran) samapai kepada urusan kepemimpinan dalam pemerintahan. 

Islam menata urusan hubungan di saat damai sampai di saat perang.

Dalam hal ini negara dianggap sebagai nilai kesuciannya, rasa 

ikhlas dalam membinanya, dan usaha jihad dalam mencapai 

kebaikannya. Sehingga perasaan ini harus selalu dirasakan bersama-

sama. Dalam membina negara untuk menjadi maju ialah adanya rasa 

tanggung jawab semua penduduk negeri tanpa terkecuali, dan 

kuncinya adalah nilai persatuan yang harus dijunjung tinggi. Sesuai 

dengan firman Allah swt dalam al-qur’an surat Ali Imran ayat 103.

ِ بَِحۡبِل  َوٱۡعتَِصُمواْ  َّ قُوْاۚ وَ  ٱ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُرواْ َجِمیٗعا َوَال تَفَرَّ َّ َعلَۡیُكۡم إِۡذ ُكنتُۡم أَۡعَدٓاٗء فَأَلََّف بَۡیَن  ٱ

َن  ۦٓ قُلُوبُِكۡم فَأَۡصبَۡحتُم بِنِۡعَمتِھِ  ٗنا َوُكنتُۡم َعلَٰى َشفَا ُحۡفَرٖة مِّ ۡنھَاۗ فَأَنقََذُكم  ٱلنَّارِ إِۡخَوٰ ُ لَِك یُبَیُِّن َكذَٰ  مِّ َّ لَُكۡم  ٱ

تِھِ    )١٠٣(لََعلَُّكۡم تَۡھتَُدوَن  ۦَءایَٰ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat 

Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-

musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu 

karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah 

berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 

                                                            
76 DR. Yusuf Al Qardhawi, Tarbiyah Politik Hasan al-Banna (referensi gerakan dakwah 

di kancah politik), (Tangerang Selatan: Ihsan Media, 2018), h.9
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padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, 

agar kamu mendapat petunjuk” (Qs. Ali Imran. 103).77

     Dalam ayat ini menjelaskan persatuan, berpegang teguhlah dengan 

tali persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Pertama kali yang 

difirmankan Allah dalam ayat ini: “berpegang teguh dengan tali 

Allah”. Yaitu dengan agama Allah, kitab Allah, syariat Allah, dan 

sunnah Nabinya. Allah tidak menyerahkan perkara (persatuaan ini) 

pada akal, sehingga bisa memilih apa yang di kehendaki. Akan tetapi 

Allah menegaskan “berpegang teguhlah kalian semua dengan tali 

Allah”. Sesungguhnya firman ini telah mengandung makna, 

berkumpul dan bersatu, akan tetapi Allah menekankannya lagi sebagai 

tambahan penjelasan “berpegang teguhlah kamu semua dengan tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai”.

     Terdapat tiga penekanan dalam ayat ini, semuanya mempunyai 

makna persatuan dan kesatuan, dan persatuan ini tidak akan terwujud 

kecuali atas dasar tauhid diikat dengan tali Allah, maka berpegang 

teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-cerai. Persatuan 

yang ada hendaknya atas dasar agama, akidah, dan mengikuti sunnah 

Rasulullah SAW.

     Politik dalam islam menunjukkan kepada kegiatan umat dengan 

cara usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari’at Allah melalui 

sistem kenegaraan dan pemerintahan. Yang merupakan sebagai sistem 

                                                            
77 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h.63
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peradaban yang lengkap serta mencakup agama dan negara secara 

bersamaan.78 Dalam hal ini para pemikir tokoh sekuler hanya 

membatasi aktivitas agama dengan sebatas dinding masjid dan 

menjadikannya sebagai urusan pribadi, tetapi pada dasarnya islam 

adalah suatu sismtem yang sangat sempurna. 

     Hasan Al-Banna membuat gagasan baru tentang islam dan politik 

berbeda dengan tokoh politik lainnya, yaitu dengan cara menjadikan 

isu ekonomi dan isu sosial sebagai bagian dari program pergerakan 

Ikhwanul Muslimin. Isu tersebut menjadi bagian dari pembicaraan 

publik di Mesir terutama berpengaruh kepada sosialisme yang 

semakin besar. Dalam hal ini dapat dilihat secara jelas bahwa konsep 

politik yang dipahami oleh Hasan Al-Banna tentang lingkungan dari 

ajaran islam dapat dilihat dalam risallah ta’lim, yaitu risallah yang 

ditunjukkan khusus kepada para mujahidin Ikhwanul Muslimin 

sebagai suatu perintah yang harus diamalkan, pada rukun bai’at kesatu 

tentang al-fahmu (pemahaman) yaitu yang wajib dipahami oleh para 

anggota Ikhwan, pada pasal 1 yang berbunyi: 

“Islam adalah sistem yang syamil (menyeluruh), mencakup 
seluruh aspek kehidupan, maka ia adalah negara dan tanah air 
atau pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, atau kasih 
sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang, atau ilmu 
pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam atau 
penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah atau pasukan 
dan pemikiran. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang murni 
dan benar, tidak kurang juga tidak lebih”.79

                                                            
78 Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.4-6
79 Hasan Al-Banna, Risallah Gerakan Ikhwanul Muslimin Jilid II, (Jakarta: Al-I’tishom, 

2005), h. 162-163
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     Dilihat dari pengertian diatas, maka sudah jelas bahwa ruang 

lingkup dari Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak 

menyentuh lingkup politik dan negara. Hal tersebut terkait dengan 

aturan dalam Islam itu sendiri yang mengatur urusan yang 

memerlukan kekuasaan sebagai pelaksanaannya, jadi dapat kita 

simpulkan bahwa Agama dan Politik mempunyai hubungan yang 

tidak dapat dipisahkan.

2. Sistem Politik Indonesia 

     Indonesia menganut sistem politik demokrasi, dari tahun 1998 

sampai saat ini pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi 

telah banyak memberikan ruang gerak pada partai politik maupun DPR 

untuk mengawasi pemerintahan secara kritis dan dibenarkan untuk 

unjuk rasa. Di negara-negara yang otoriter kekuasaan itu bersumber 

dari penguasa, sedangkan di negara-negara demokrasi kekuasaan itu 

bersumber dari bawah atau dari rakyat.80 Menurut Sidney hook, 

demokrasi adalah pemerintahan dimana keputusan-keputusan 

pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung 

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas 

dari rakyat.

     Mengenai demokrasi pasti berbicara menghargai aspirasi rakyat, 

Hasan Al-Banna menjelaskan: diantara hak umat Islam adalah 

mengawasi roda pemerintahan serinci mungkin dan selalu aktif dalam 

                                                            
80 Prof. Dr. Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2010), h.18 
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bermusyawarah mengenai sesuatu yang dipandang baik. Sementara itu 

kewajiban pemerintah adalah bermusyawarah dengan rakyat, 

menghargai aspirasi rakyat, dan mengambil masukan-masukan yang 

baik dari rakyat. Sesuai dengan firman allah QS. Ali Imran ayat 159.

َن َرۡحمَ  فَبَِما ِ ٖة مِّ َّ واْ َ  ٱۡلقَۡلبِ لِنَت لَھُۡمۖ َولَۡو ُكنَت فَظًّا َغلِیظَ  ٱ َعۡنھُۡم  ٱۡعفُ ِمۡن َحۡولَِكۖ فَ  نفَضُّ

ِۚ فَإَِذا َعَزۡمَت فَتََوكَّۡل َعلَى  ٱۡألَۡمرِۖ لَھُۡم َوَشاِوۡرھُۡم فِي  ٱۡستَۡغفِرۡ وَ  َّ َ إِنَّ  ٱ َّ    )١٥٩(لِیَن ٱۡلُمتََوكِّ یُِحبُّ  ٱ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal lah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya” Qs. Ali Imran 159.81

     Dalam ayat ini allah telah memerintahkan kepada pemerintah agar 

melakukan hal tersebut, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. 

Bahkan, allah menguji kaum Muslimin yang mau bermusyawarah, 

sebagai kaum muslimin yang baik. Hal ini pun di tegaskan oleh sunah 

Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasydin ketika muncul suatu 

masalah, mereka mengumpulkan para ahli untuk bermusyawarah dan 

mengambil pendapat yang benar dari mereka (kaum Muslimin). Dari 

hal ini para khalifah mengajak dan menganjurkan kaum muslimin 
                                                            

81 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2006), h.71
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untuk perpegang kepada pendapat yang benar. Abu bakar ash-shiddiq 

berkata “jika kalian melihat aku dalam kebenaran maka dukunglah 

untuk melaksanakannya, tapi jika kalaian melihataku dalam kesalahan 

maka betulkan dan luruskanlah”. Umar bin khatab pun berkata “siapa 

saja yang melihatku menyimpang maka luruskanlah”.82

     Dalam hal ini berarti Islam mewajibkan kepada umatnya agar 

selalu taat kepada Allah SWT, kepada Rasulnya dan mentaati 

pemimpinnya. Pemimpin dalam hal ini yakni pemerintahan, tetapi 

ketaatan kepada pemerintah bukanlah kewajiban yang mutlak tapi 

dengan menggunakan syarat. Boleh tidak mentaati pemimpin ketika 

pemimpin tersebut menjauhkan rakyatnya dari Allah dan Rasullnya 

dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan 

Al-qur’an dan sunnah. Dengan kata lain Islam mewajibkan semua 

umatnya untuk menjauhi pemimpin dalam hal ini pemerintahan dan 

penguasa jika mereka melakukan perintah yang dapat membawa 

kemaksiatan kepada Akllah SWT.

     Menjadi kewajiban setiap muslim untuk memilih pemimpin yang 

dapat mendorong kepada pelaksanaan amar ma’ruf dan nahi munkar. 

Menurut ibnu taimiyah kepemimpinan merupakan bagian dari 

menunaikan amanat. Jadi kita diharuskan memilih pemimpin yang 

amanah dan berani bertanggung jawab dalam memangku jabatannya 

                                                            
82 Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, (Solo: Era Intermedia, 

2005), h.99
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dan dapat berguna bagi rakyat banyak sehingga membentuk 

kepribadian yang jujur, bersih dan sejahtera.

B. Relevansi hubungan Agama dan Politik menurut Hasan Al- Banna di 

Indonesia

     Permasalahan hubungan Agama dan politik pada masa modern saat ini 

merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting, yang telah 

diperdebatkan oleh pemikir Islam sejak seabad lalu hingga saat ini tetap 

belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan yang 

terus berkembang. Fenomena ini terjadi karena mengedepankan 

keniscayaan sebuah konsep Negara dalam kehidupan masyarakat di 

wilayah tertentu. Dalam hal ini adanya suatu Negara diperlukan untuk 

mengatur kehidupan sosial secara bersamaan serta untuk mencapai cita-

cita suatu masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensinya dan 

harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut dengan 

Negara. Berdasarkan realitas diatas, para kaum muslimin merasa perlu 

untuk memutuskan suatu konsep negara. 

     Dalam persoalan Islam dan Negara, Al-Qur`an tidak memuat secara 

tegas dan gamblang untuk mendirikan negara. Seperti dikemukakan oleh 

Munawir Sjadzali yang dikutip oleh Abdul Azis Thaba, bahwa Islam tidak 

memiliki preferensi terhadap sistem politik yang mapan tetapi hanya  

memiliki seperangkat tata nilai etis yang dapat dijadikan pedoman  
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penyelenggaraan negara83. Di dalam al-Qur`an yang ada adalah konsep-

konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan  

kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah, berkonsultasi, ketaatan  

kepada pemimpin, menegakkan keadilan, persamaan, tolong-menolong,  

dan kebebasan/toleransi beragama. Oleh karena itu lazim bila terjadi 

perbedaan teori pemikiran yang mereka kemukakan dengan kata lain 

bahwa persolan ini adalah persoaaln ijtihadiyah.

Selain itu, teori negara dalam sejarah Islam dapat muncul dari tiga jurusan: 

1. Bersumber dari teori khilafah yang  dipraktekkan  setelah Rasulullah SAW 

wafat, terutama biasanya dirujuk pada masa Khulafaur Rasyidin.  

2.  Bersumber pada teori Imamah dalam paham Islam Syi`ah. 

3.  Bersumber pada teori Imarah  atau pemerintahan84.

     Ada tiga kelompok tentang Islam dan negara.

1. Kelompok Integralistik

     Kelompok ini berpaham bahwa Islam dalam kenyataannya tidak hanya  

sekedar doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek spiritual  

saja, melainkan juga berusaha membangun sistem ketatanegaraan.  

Menurut paradigma ini, Islam sebagai sebuah agama dapat diartikan pula 

sebagai lembaga politik dan kenegaraan, tidak hanya mengatur hubugan  

                                                            
83 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani 

Press,1996) h.41
84 Ibid
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manusia dengan Tuhan tetapi mengatur hubungan antar sesama manusia,  

baik dalam aspek sosial maupun politik kenegaraan dengan doktrin Inna 

al-Islām Dīn wa Daulah. Dengan doktrin ini Islam dipahami sebagai  

teologi politik. Pada akhirnya Islam menjadi keniscayaan terutama dalam  

upaya memposisikan Islam sebagai dasar negara sehingga agama dan 

politik tidak dapat dipisahkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik  

dalam suatu wadah yang bernama Negara Islam85.

2. Kelompok Sekuleristik

     Dalam kelompok ini Komunitas-komunitas muslim cenderung 

menekankan pemisahan antara agama dan negara. Kelompok ini  

mempunyai cita-cita politik menjadikan negara sekuler. Mereka  

berpegang pada paradigma teori yang menyatakan bahwa agama sama  

sekali tidak menekankan kewajiban mendirikan negara. Agama,  menurut  

mereka hanya memberikan nilai etik/moral dalam membangun tatanan 

masyarakat dan negara. Kerangka teologis dari kelompok ini, bahwa  

pembentukan pemerintahan dan negara Islam tidak termasuk dalam tugas  

sebagaimana diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW86.

     Kelompok sekuler ini memisahkan Islam dengan urusan  pemerintahan,  

karena  mereka  berkeyakinan,  bahwa Islam  tidak  mengatur  masalah  

keduniawian  termasuk pemerintahan dan negara. Tokoh aliran ini yang 

paling terkenal dan bersuara lantang adalah ‘Ali ‘Abd ar-Raziq. Abd  Ar-

Raziq  mensyaratkan  pemisahan  mutlak  antara negara dan Islam. Islam 
                                                            

85 Abdul Salam Arif, Politik Islam Antara Aqidah dan Kekuasaan Negara, (Yogyakarta: 
SR-Ins Publishing, 2004) h.6

86 Ibid, h.8
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datang tidak untuk membentuk sebuah negara  dan  begitu  juga  Nabi  

Muhammad SAW. Hanyalah seorang Nabi yang bertugas menyampaikan  

risalah-Nya, beliau tidak punya kewajiban membentuk sebuah negara.  

Islam tidak mengenal adanya lembaga kekhalifahan sebagaimana secara 

umum dipahami oleh kaum Muslim. Lembaga kekhalifahan tidak ada 

kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan. Islam tidak memerintahkan  

untuk  mendirikan kekhalifahan dan juga tidak melarang.  

     Agama (Islam) menyerahkannya kepada pilihan kita yang bebas. Bagi 

Raziq sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur aduk antara  

ligitimasi rakyat (ascending of power) dengan yang datang dari Tuhan 

(descending of power), dan ini jelas berbeda dengan Ibnu Khaldun 

walaupun sama-sama  memberi penyediaan pintu masuk untuk  menerima  

kekuasaan raja atau kekuasaan sekuler dan bukan khilafah tetapi tetap 

membangun moralitas ilahiyah87.

Secara metodologis kelompok ini menegaskan bahwa tidak ada  

rujukan yang dapat dipakai di dalam Al-Qur`an dan Hadis untuk  

membuktikan adanya persyaratan menggerakan sistem kekhalifahan.  

Dalam Al-Qur`an yang sangat terkenal “Patuhlah kepada Allah, Rasul dan 

Ulil Amri” tidak dengan serta merta merujuk kepada penguasa politik baru 

manapun. Dengan mengacu pada mufassir seperti Baidlawi dan  

Zamakhsyari, Raziq menyatakan bahwa kata-kata Ulil Amri ditafsirkan 

sebagai sahabat Nabi atau ulama. Oleh karena itu ia membantah bahwa 
                                                            

87 Anjar Nugroho, “Politik Islam Prespektif Sekularisme; Studi Kritis Pemikiran Ali Abd 
Al-Rajiq” dalam Jurnal Asy-Syirah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta , Vol 39, 
No. 11 (Tahun 2005), h.390
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Nabi Muhammad SAW telah  membentuk negara Islam di Madinah. Nabi 

hanya Rasulullah, bukan raja  atau pemimpin politik. Ia menyatakan: 

“Muhammad merupakan utusan untuk misi keagamaan yang penuh  

dengan keberagaman, bersih dari kecenderungan pada sistem kerajaan  dan  

pemerintahan dan dia tida memiliki pemerintahan, tidak  juga memerintah,  

dan bahwa ia tidak mendirikan sebuah kerajaan dalam pengertian politik  

baik dari tema tersebut maupun yang semakna dengannya, karena ia 

hanyalah seorang utusan sebagaimana pembawa risalah sebelumnya. Dia  

bukan seorang raja, atau pendiri negara, dia tidak pernah berusaha untuk  

memiiki kekuasaan”

Argumen berikutnya adalah merujuk Surat Al-Baqarah ayat: 188, 

teks ini dipahami bahwa Muhammad Rasulullah tidak mempunyai hak 

apa-apa atas umatnya selain hak risalah. Jika saja Rasulullah SAW  

seorang raja tentunya dia mempunyai hak-hak seorang raja atas umatnya.  

Dan melihat fenomena kekuasaan raja pasca wafatnya Rasulullah, dengan  

tegas ia mengatakan “Seorang raja tidak memiliki hak risalah,  

keutamaannya bukan keutamaan risalah, keagungannya  bukan  keagungan  

risalah.” Dengan  bersikukuh  bahwa Rasulullah bukanlah pemimpin 

politik,  dan  bahwa  khalifah  bukan  penerus  Rasulullah  maka peralihan 

ligitmasi politik dari Rasulullah SAW kepada khalifah  tidak ada.  

Keberadaan negara sekuler di banyak negara memberikan  respon  

yang  berbeda-beda terutama dalam memperlakukan agama. Sedikitnya  

terdapat empat kreteria suatu negara dikatakan sekuler, yaitu:  
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1. Adanya pemisahan (separasi) antara pemerintah dengan ideologi  

keagamaan.

2. Adanya pengembangan (ekspansi) pemerintah untuk lebih  

melaksanakan peran dan fungsinya dalam mengawasi masalah 

keaamaan.

3. Penilaian ulang (transevaluasi) atas kultur politik dengan 

menggantikan nilai agama dengan kultur politik sekuler.

4. Hubungan  dengan  kekuasaannya,  negara  bertugas menghapus nilai-

nilai agama dan praktek keagamaan.

     Dari  keempat  kategori  di  atas,  relasi  agama  dan negara yang  

menganut  faham  sekuler  ini  dalam  sejarah  pernah diperlihatkan  oleh  

pemerintahan    Mustafa  Kamal  (Kamal Attaturk)  di Turki88. Di bawah 

kekuasaannya, Turki diperintah dengan  mendasarkan  pada  ideologi  

negara  sekuler.  Namun dalam  perkembangan  pemerintahannya  yang  

meskipun kelompok  Kemal  telah  berhasil  terorganisir  sejak  permulaan 

tahun  1920-an,  dalam  kenyataan  politik  menghasilkan konfigurasi 

politik yang tidak produktif bagi kelanjutan cita-cita  menjadi negara 

sekuler89.

3. Kelompok Simbiotik

     Menurut penganut aliran ini hubungan antara Agama dan Negara  harus  

berbeda dalam  hubungan yang  bersifat simbiotik,  yaitu  suatu  hubungan  

                                                            
88 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan,

(Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.142
89 Ibid, Abd. Salam Arif, h.10
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timbal balik yang saling memerlukan antara keduanya. Negara menurut  

kelompok ini memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana  

diajarkan oleh Agama. Sementara Agama sendiri memerlukan kawalan  

Negara untuk kelestarian dan eksistensinya atau agama (Islam) 

memerlukan  pedang  penolong  yaitu  negara.  Tanpa  pedang penolong 

yang mendukungnya, maka Islam dengan semua ajarannya yang sempurna 

dan konprehensif tidak akan mungkin ditancapkan dalam  realitas  sosial90.  

Dengan hubungan seperti inilah keduanya berada dalam dimensi 

simbiosis-mutualistis dan tidak mereduksi agama atau  tidak  menyamakan  

antara  alat dengan risalah91.

     Corak  teologi  politik  dari  kelompok  ini  bahwa  relasi Agama  dan  

Negara  didasarkan  pada  prinsip-prinsip moral,  karena itu  mereka  

menyatakan  tuntutan  ataupun  indikasi  kuat  adanya acuan  baku  tentang  

sistem  politik  dan  pemerintahan  dalam Islam sama sekali tidak 

ditemukan  dan terbukti, artinya secara argumentatif  tidak  ada  suatu  

konsepsi  yang  secara  jelas berisikan  ketentuan-ketentuan  tentang  

sumber  kekuasaan negara,  pihak  pelaksana  kekuasaan,  bagaimana  

kekuasaan  itu diperoleh,  kepada  siapa  pelaksanaan  itu  bertanggung  

jawab. Dengan  logika  seperti  itulah,  kelompok  ini  dengan  tegas 

menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak mewajibkan kepada umatnya 

untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Sifat holistik yang 

demiliki Islam menurut kelompok ini tidak secara otomatis  
                                                            

90 A. Syafi’I Ma’arif, Islam Dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin, 
(Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga Press, 1988), h.195

91 Ibid, h. 196
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mencampuradukkan  yang  sakral  dan  hal  yang  profan (organisasi,  

ideologi,  pembentukan  negara  dan  sebagainya) dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara92.

     Kelompok  ini  (kelompok  modernis)  memandang bahwa  Islam  

mengatur  masalah  keduniaan  (termasuk pemerintahan  dan  negara)  

hanya  pada  tataran  nilai  dan  dasar- dasarnya saja dan secara teknis 

umat bisa mengambil sistem lain yang dirasa bernilai dan bermanfaat. Di 

antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad ‘Abduh, Muhammad 

Husain Haikal, Hasan Al-Banna dan Muhammad  As’ad.

     Terlepas  dari  segala  perbedaannya,  keempat  kelompok ini sama-

sama berusaha merespon tantangan sistem politik dan pemerintahan  

Barat,  seperti  nasionalisme,  demokrasi, liberalisme  dan  sebagainya,  

serta  nilai-nilai  dasar  yang melatarinya  seperti  persamaan,  kebebasan,  

pluralisme  dan sebagainya.  Respon  mereka  bisa  berupa  penolakan  

total, penerimaan  seratus  persen  atau  penerimaan  dengan penyesuaian.  

Kelompok  pertama  (konservatif maupun fundamentalis), misalnya, 

menolak sistem politik Barat. Kelompok  kedua  (sekuler)  menerima  

dengan  sepenuhnya.  Sedang  kelompok  ketiga  (modernis)  menerima  

secara  selektif atau dengan penyesuaian tertentu93.

     Relasi antara otoritas Agama dan otoritas politik untuk kasus Indonesia 

sepertinya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Maka 

                                                            
92 Ibid, Abd. Salam Arif, Politik Islam, h.11
93 Ibid, h.103



74

pemerintahan harus dapat memposisikan hubungan antara agama dan 

politik dalam keseimbangan yang sempurna. Tidak boleh otoritas politik 

mendominasi otoritas agama, begitupun sebaliknya. Sebagaimana kita 

ketahui praktek politik pada masa nabi Muhammad Saw dan para 

khilafahnya, secara perfektif berhasil menegakkan keseimbangan antara 

keduanya94. 

     Hasan Al-Banna adalah tokoh pembaharuan pemikiran politik Islam 

dan beliau sekaligus merupakan pendiri dari mursyid Ikhwanul Muslimin. 

Menurut Hasan Al-Banna pembaharuan itu boleh dilaksanakan asal tidak 

bertentangan dengan al-qur’an dan hadist. Pemikiran Hasan Al-Banna 

tentang pembaharuan atas keyakinan bahwa Islam merupakan Agama 

yang luas dan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, pada 

intinya dapat dijelaskan dalam lima aspek, yaitu: agama/moral, politik, 

ekonomi, sosial dan pendidikan.95

     Di Indonesia perkembangan pemikiran Ikhwanul Muslimim semakin 

berkembang setelah Muhammad Natsir mendirikan partai yang ajarannya 

identik dengan Ikhwanul Muslimin, yaitu partai masyumi yang kemudian 

keberadaannya dilarang oleh Soekarno. Ketika partai Masyumi dilarang 

pada tahun 1960 oleh rezim otoriter, tokoh-tokoh partai Masyumi yang 

termasuk salah satunya yaitu M. Natsir kemudian mengalihkan 

                                                            
94 Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag, Etika Politik Islam, (Fakultas Ushuluddin IAIN Raden 

Intan Lampung: November 2015), h.107
95 Kurnia Ilahi, Perkembangan Modern Dalam Islam, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2012), 

h.9
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perhatiaanya pada aktivitas dakwah dan pendidikan, kemudian menjadikan 

dewan-dakwah islamiyah Indonesia pada tahun 1967.96

     Tidak hanya maysumi, PKS pun sejalan ideologinya dengan Ikhwanul 

Muslimin yakni berpegang teguh pada Al-qur’an dan hadist. Partai 

keadilan sejahtera (PKS) membuat Ikhwanul Muslimin sebagai sasaran 

utama dalam gerakan politiknya. Dalam hal ini PKS juga mendukung para 

pendirinya yang termasuk Hasan Al-Banna dan Qutb, manhaj dakwahnya, 

serta srategi untuk mendapatkan dukungan dan pengikutnya. Sehingga 

dapat dikatakan PKS adalah “anak ideologis” Ikhwanul Muslimin. Dapat 

dikatan juga bahwa PKS adalah IM nya Indonesia. 

     PKS merupakan partai yang diprakarsai oleh para aktivis dakwah 

kampus. Para aktivis yang mayoritas masih muda tersebut bergerak dari 

dalam kampus dan dalam skala terbatas seperti di sekolah-sekolah. Di

kampus mereka mengelola dan mendirikan pengajian-pengajian yang 

diwadahi dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Lembaga 

inilah yang membentuk berbagai aktivitas keagamaan baik berupa 

pengajian-pengajian untuk mahasiswa, maupun pengajian-pengajian dan 

pengajaran Islam bagi seluruh anggotanya. Di sekolah-sekolah para aktivis 

ini berkiprah melalui lembaga kesiswaan yang sering kali di sebut ROHIS 

(Rohani Islam), kegiatan yang dilakukan di Rohis sama dengan di LDK, 

yaitu memberikan pemahaman dasar-dasar Islam dengan penekanan pada 

penamaan semangat keislaman.

                                                            
96 Anthony Bubalo, PKS dan kembarannya begiat Jadi Demokrt DI Indonesia, Mesir, dan 

Turki, (Jakarta: Komunitas bamb, 2012), h.44
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     Pada era pertengahan tahun 1970-an sampai 1980-an kegiatan para 

aktivis tersebut awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam arti, 

berbagai kegiatan lebih sering dilakukan dengan diam-diam dan jika 

melaksanakan pengajian dengan banyak orang mereka berubah bentuk 

atau sikap dengan mengatas namakan kegiatan mahasiswa atau siswa agar 

tidak mudah dikenali. Kegiatan yang dilakukan secara diam-diam ini 

dikenal sebagai kegiatan “usroh” (perjumpaan yang melibatkan kegiatan 

agama Islam). Para aktivisnya di sebut sebagai “anak usroh”, disini usroh

diartikan sebagai keluarga. Jadi maksudnya para anggota pengajian ini 

dibagi dalam satuan-satuan kecil 6-10 orang dengan seorang mentor.

     Metode pengajian yang cenderung rahasia atau diam-diam ini tidak 

terlepas dari kebijakan-kebijakan politik pemerintahan era Orde Baru yang 

sangat menekan atau menindas terhadap gerakan keagamaan. Dan situasi 

agak berubah  ketika memasuki tahun 1990-an dimana mulai muncul 

pergeseran politik ketika soeharto mulai menempatkan para aktivis islam 

sebagai sekutu, meskipun demikian para aktivis LDK belum terlalu 

terbuka dalam menempuh strateginya. Dalam kondisi yang mulai kondusif 

ini para aktivis LDK lebih leluasa melakukan dakwahnya dan 

mendapatkan sambutan lebih luas dari para masyarakat. Pada era inilah 

mereka tidak lagi menggunakan sebutan Usroh, tetapi merubahnya 
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menjadi Ikhwan dan menamai aktivisnya dengan sebutan Tarbiyah 

(Pendidikan).97

     Ikhwanul Muslimin sangat mempengaruhi proses pengembangannya 

pada lembaga dakwah kampus (LDK) dan gerakan tarbiyahnya yang 

menjadi Embrio PKS. Dalam hal ini mereka mengembangkan pandangan 

tentang Islam yang bersifat luas dan lengkap atau menyeluruh, mengenai 

dimensi politik untuk memajukan Islam itu sendiri, dalam sebuah 

risalahnya Hasan Al-Banna mengatakan syarat kesempurnaan Islam. 

Hingga saat ini PKS masih menuai hasil yang dibangun dengan cara 

meneladani Ikhwanul Muslimin sejak 1980 an.

     Gerakan Tarbiyah ini terdiri dari lima bagian penting: pertama, yakni 

DDII dengan tokoh utamanya Mohammad Natsir. Kedua, bagian jaringan 

dakwah kampus (LDK) ini sebagai tulang punggung Tarbiah dari sekolah 

(Rohis). Ketiga, bagian  para alumni perguruan tinggi luar Negeri, 

khususnya alumni Timur Tengah. Keempat, para aktivis ormas Islam 

maupun pemuda Islam. Dan Kelima, para dai lulusan pesantren. Lima 

elemen ini bergerak secara bersamaan dan saling mendukung dan 

menguatkan dengan fungsi dan peran masing-masing.98

    Partai keadilan sejahtera (PKS) sering disebut sebagai keajaiban politik 

di Indonesia. karena, hanya sekitar satu tahun setelah di resmikan pada 

agustus 1998, partai yang awalnya bernama partai keadilan ini telah 

berhasil mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan mendapatkan suara cukup 
                                                            

97 M. Imdadun Rahmat, IDEOLOGI POLITIK PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung 
Parlemen,cet I, (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2008), h.23-24

98 Ibid, h.25
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lumayan banyak karna partai ini baru lahir satu tahun sebanyak 1.436.565 

suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara dan bisa 

menempatkan 7 wakilnya di DPR, partai yang di deklarasikan oleh 52 

tokoh gerakan tarbiyah ini disebut banyak orang sebahgai bintang yang 

sedang naik daun atau “The Rising Star”.

     Dalam perjalaannya partai keadilan sejahtera (PKS) sangat sukses, pada 

pemilu 2004 PKS mampu meningkatkan jumlah suara yang sangat 

signifikan, partai ini mendapatkan suara sebanyak 8.325.020 suara atau 

sekitar 7,34% dari hasil suara ini partai keadilan sejahtera (PKS) berhasil 

dapat mendudukan 45 orang wakilnya di DPR, bahkan luar biasanya 

mantan presiden partai ini Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai ketua MPR. 

Meskipun partai ini dibandingkan partai-partai lainnya yang lebih besar 

kalah  tapi partai ini dapat mengungguli partai-partai baru lainnya yang 

memiliki sejarah lebih tua.

     Partai yang lahir dari LDK anak-anak muda tarbiyah ini Selain sukses 

di kancah Nasional partai ini juga berhasil membangun basis politik di 

daerah-daerah termasuk mendudukan wakil-walkilnya di legislatif bahkan 

birokrasi. PKS pun meraih kesuksesan yang besar dalam menempatkan 

kader-kadernya atau kandidat yang di sungsungnya untuk menjadi kepala 

daerah, baik di tingkat provinsi bahkan kabupaten/kota. Dengan kekuatan 

dan manajemen yang baik partai yang menyebut dirinya sebagai “Partai 

Dakwah” ini mampu mempengaruhi peraturan politik maupun pembuatan 

keputusan publik. Dan munculnya seujumlah regulasi di berbagai daerah 
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(Peraturan daerah keputusan kabupaten/kota bupati/walikota dan surat 

edaran bupati/walikota) yang kental nuansa ke Islamannya, itu merupakan 

hasil kerja dari PKS dan kawan-kawannya.

     Partai yang mendapatkan sorotan kuat dari publik (PKS) bukan karena 

hanya kepiawaiannya dalam membina dan mengembangkan kader dan 

mendulang atau mendapatkan suara saja, tetpi juga dari Ideologi Islam 

yang di anutnya. Partai keadilan sejahtera (PKS) ini secara sadar 

mengamalkan doktrin dari perjuangan Ikhwanul Muslimin (IM). Ikhwanul 

Muslimin sering dilihat sebagi organisasi yang ingin mengubah dunia 

Islam secara radikal dan selalu berbenturan dengan pemerintahan dimana 

ia berada. Padahal kenyataannya tidak demikian, mewujudkan 

pemerintahan yang Islami dengan dasar Hukum Al’qur’an dan Hadis serta 

selalu toleransi terhadap muslim maupun non-muslim.99

     Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan Islam yang memiliki jaringan luas 

di Timur Tengah bahkan memiliki pengaruh besar di wilayah dunia Islam 

lainnya. Ikhwanul Muslimin tidak hanya menjadi acuan gerakan Islam di 

Negara-negara Arab saja, tetapi juga di wilayah-wilayah Islam pinggiran, 

seperti Afrika Utara, Afrika Timur, Turki, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia 

Tenggara, bahkan di Eropa dan Amerika. Selain terpengaruh secara kuat 

oleh Ikhwanul Muslimin, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga merupakan 

salah satu hasil dari transformasi masyumi. Peran penting yang di 

maninkan Mohamad Natsir dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 

                                                            
99 M. Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Tim Teng 

ke Indonesia, (Jakarta: Erlangga Pres, 2006), h.70
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(DDII) dalam  lahirnya lembaga dakwah kampus (LDK) sebagai sarana 

PKS telah membuka jalan bagi para tokoh Masyumi untuk turut serta 

meletakan dasar-dasar  pemikiran keagamaan dan ideologi  politik ke 

dalam partai dakwah ini. Keterlibatan para aktivis DDII dalam 

pengembangan jaringan LDK ini turut memperkuat warna ideologi Islam 

yang di usung Masyumi dalam bangunan gerakan Dakwah Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS).100

    Pada masa Orde Baru berbagai macam warisan masyumi ini 

menempatkan dirinya sebagai kelompok oposisi ideologis yang paling 

gigih memperjuangkan ideoligi Islam, sebagian tokoh penting generasi 

awal gerakan tarbiyah PKS ini berasal dari ormas-ormas tersebut.

     Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merupakan gerakan ideologis Islam 

yang di wariskan oleh Masyumi. Hal yang membentuk PKS menjadi 

perhatian khusus adalah bahwa partai keadilan sejahtera (PKS) ini 

merupakan partai dakwah yang dengan tegas menyuarakan kepentingan 

umat Islam secara Khusus dan selalu toleran pada kepentingan agama 

lainnya. Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akhir ini 

semangkin kuat menjadi bukti bahwasannya Islam Ideologis masih terus 

hidup di negara ini. Kemesraan uamt Islam dengan pemerintah sejak tahun 

1990 an sampai saat ini masih terjalin dengan baik. 

     Partai Keadiadilan Sejahtera (PKS) sendiri merupakan salah satu partai 

yang muncul di era keterbukaan politik sebagai dari buah dari reformasi 

                                                            
100 Ibid, h.83-84
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itu sendiri. Salah satu organisasi pendukung partai ini (PKS) yakni 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjadi salah 

satu kekuatan mahasiswa yang sangat berperan dalam perjuangan 

reformasi pada tahun 1998 khususnya, dalam konteks penggulingan 

kekuasaan era Soeharto. Hal ini mendorong Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) menetapkan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, 

pemerintahan yang bagus, (good governance), dan agenda reformasi 

sebagai bagian dari agenda perjuangan.

     Partai ini menyajikan sosok partai yang menarik dari sisi 

kepartaiannya. Dimata masyarakat umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

ini juga lekat dengan sebutan partai anak muda yang pro perubahan dan 

partai yang bersih dan peduli. Partai yang terdidik dan berperadaban dan 

partai yang terolah dengan baik. Partai ini dipahami sebagai partai yang 

dikelola oleh para santri yang soleh dengan beradab dan berakhlak Islami 

sehingga dimata masyarakat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan 

partai harapan baru yang menggantikan partai lain yang penuh 

kebohongan, perebutan kekuasaan, permainan uang yang kotor, dan 

penghianatan terhadap masyarakat.

     Pengaruh Ikhwanul Muslimin (IM) terhadap partai PKS ini telah 

mendorong para aktivis tarbiyah  untuk ikut serta memerankan peran 

positif dalam perpolitikan di Indonesia, dan juga mendorong munculnya 

pandangan-pandangan anti permusuhan, berpandangan konspiratif terkait 
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dengan sikap anti Barat dan terpengaruh oleh pemikiran dari tokoh-tokoh 

extrime Timur Tengah.101

     Dalam hal ini Hasan Al-Banna merupakan salah satu tokoh di Mesir 

yang pertama mengakui Indonesia Merdeka pada Tahun 1945 dan 

pemikiran beliau terkait permasalahan Hubungan Agama dan Politik 

masuk dalam kelompok Simbiotik yang mana Agama dan politik saling 

menguntungkan satu sama lain. Menurut penganut aliran ini hubungan 

antara Agama dan Negara bersifat simbiotik,  yaitu  suatu  hubungan  

timbal  balik  yang  saling memerlukan  antara  keduanya.  Negara  

menurut  kelompok  ini memerlukan  panduan  etika  dan moral  

sebagaimana  diajarkan oleh Agama.  Sementara  Agama sendiri  

memerlukan  kawalan  Negara untuk  kelestarian  dan  eksistensinya  serta  

agama  (Islam) memerlukan  pondasi yang kokoh yaitu negara. Tanpa 

pondasi yang kokoh  yang  mendukungnya,  maka  Islam  dengan  semua 

ajarannya yang sempurna dan konprehensif tidak akan mungkin 

ditancapkan  dalam  realitas  sosial102. Dengan  hubungan  seperti inilah 

keduanya berada dalam dimensi simbiosis-mutualistis, saling memberi dan 

saling mengisi. Inilah jasa terbesar Hasan Al-Banna untuk Indonesia.

     

                                                            
101 Anthony Bubalo, Greg Fealy, Joining The Caravan? The Middle East, Islamism And 

Indonesia, (Alexandria: Lowi Institute, 2005), h.8
102 Ibid, h,195
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasan Al-Banna memaparkan tentang hubungan Agama dan politik, 

menurut beliau Agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena 

keduanya saling berkaitan, beliau berpendapat bahwa politik adalah 

hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan Umat. Yang 

mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, 

merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap 

para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan 

kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Dan beliau 

dengan gamblang mengkaitkan antara aqidah dalam aktivitas 

politiknya. Ia berkata, “Sesungguhnya seorang muslim belum 

sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politikus, 

mempunyai pandangan jauh kedepan dan memberikan perhatian 

penuh kepada persoalan bangsanya. KeIslaman seseorang 

menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan 

bangsanya”. Selanjutnya, Hasan Al-Banna mengatakan,

“Sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti bahwa kami 

memberikan perhatian kepada persolan-persoalan bangsa kami, dan 

kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya”. Di 

dalam Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna 

memaparkan bahwa “ Sesungguhnya dalam Islam ada politik, namun 
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politik yang dimaksud disini adalah terletak pada kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Itulah politik kami.”    

2. Relevansi pemikiran Hasan Al-Banna di Indonesia, Beliau merupakan 

salah satu tokoh yang paling pertama mengakui Indonesia Merdeka 

pada Tahun 1945 dan pemikiran beliau terkait permasalahan 

Hubungan Agama dan Politik masuk dalam kelompok Simbiotik yang 

mana Agama dan politik saling menguntungkan satu sama lain.

Seperti di Indonesia, karena Negara Indonesia sendiri masuk ke dalam 

Kelompok yang menganut sistem simbiotik. Dimana hubungan agama 

dan politik saling memberi dan saling mengisi. Menurut penganut 

aliran ini hubungan antara Agama dan Negara bersifat simbiotik,  

yaitu  suatu  hubungan  timbal  balik  yang  saling memerlukan  antara  

keduanya.

B. Rekomendasi

1. Penelitian ini bisa menambah wawasan terhadap pemikiran politik 

Islam yang berkaitan dengan pemikiran politik Hasan Al-Banna dan 

dapat memahami lebih jelas hubungan Agama dan politik di 

Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran kepada pembaca bahkan dapat dijadikan referensi

tambahan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin UIN RIL jurusan pemikiran politik Islam terkait dengan 

pemikiran politik Hasan Al-Banna.
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2. Diharapkan penelitian Hubungan Agama dan Politik dalam pandangan 

Hasan Al-Banna dan relevansinya di Indonesia ini dapat memperkaya 

khazanah keilmuan dibidang politik.
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