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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun : Mursyid Basri 

NIM : 98 34 152 

Judul Skripsi : “Rekonstruksi Pemerintahan Madinah Masa Nabi Saw.   

dan Upaya Penerapannya di Indonesia.” 

 Skripsi ini membahas tentang “Rekonstruksi Pemerintahan Madinah 

Masa Nabi Saw.,”  paska beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Penulis 

mengkajinya dengan metode analisis-kualitatif dengan memakai pendekatan 

historis guna menangkap berbagai macam kemungkinan yang relevan dengan 

realitas zaman kekinian. Apakah memungkinkan adanya upaya penerapannya 

di Indonesia. Penulis juga mengkajinya dengan melakukan perbandingan 

terhadap berbagai pendapat yang berkembang untuk menunjukkan adanya 

persamaan dan perbedaan yang disertai dengan argumentasinya masing-

masing. 

 Berangkat dari judul tersebut, secara historis Madinah merupakan kota 

pertama pilihan Nabi Saw saat hijrahnya dari Makkah. Kota inilah dianggap 

strategis untuk melakukan syi'ar Islam. Beliau juga membangun sebuah 

peradaban dan menawarkan sebuah konsep hidup dengan pendekatan politik 

yang dibingkai oleh prinsip-prinsip universalitas Islam. Dari sinilah 

pemerintahan Islam pertama terbentuk sepanjang sejarah, baik secara teori 

maupun praktik dan sekaligus Nabi Saw sebagai pemimpinnya. Ini telah diakui 

oleh para pemerhati dunia Islam dalam berbagai proyek kajiannya. Terbukti 

dengan dilahirkannya satu teks konstitusi pemerintahan yang dikenal dengan 

“Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah”. 

 Piagam itulah tercermin ada tidaknya kemungkinan prinsip-prinsip 

pemerintahan Nabi Saw yang relevan dengan zaman kekinian khususnya di 

Indonesia. Untuk menemukan relevansinya dengan zaman kekinian dan 

menerapkannya di Indonesia, para intelektual muslim baik yang pro dan yang 

kontra memperdebatkannya dengan menganalisa teks-teks Islam sebagai dalil, 

apakah pemerintahan Islam yang dibangun Nabi Saw adalah perintah Tuhan 

secara syar’i ataukah hanya sebuah kebijakan strategis Nabi Saw sebagai 

seorang manusia yang sifatnya tidak absolut (given).  

 Pendebatan atas upaya penerapan sistem pemerintahan Islam di 

indonesia secara argumentatif dilihat juga dari realitas empirik sosiohistoris-

kultural bangsa Indonesia. Di satu pihak memandang adanya persamaan 

sementara di pihak lain melihat adanya perbedaan yang cukup berarti antara 

Madinah sebagai bangsa dan negara begitu pula Indonesia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Diskursus tentang konstruksi sistem Pemerintahan Islam yang lahir 

dari konsep politik Islam, pada umumnya merupakan produk perdebatan besar 

yang terfokus pada religi politik yang bermacam-macam. Misalnya religi 

politik tentang Imamah dan Kekhilafahan. Bahkan secara konseptual Sistem 

Pemerintahan Islam sendiri masih menjadi sumber perselisihan di kalangan 

umat Islam. Dalam perdebatan itu, madinah selalu menjadi rujukan atau 

sumber inspirasi tentang konstruk politik Islam. 

 Madinah menjadi rujukan historis karena merupakan salah satu kota 

kebanggaan umat Islam yang diakui sampai hari ini. Sebab, dalam perjalanan 

sejarah Nabi Muhammad Saw. Madinahlah salah satu kota yang dipilih Nabi 

Saw. untuk menetap dan dianggap strategis untuk melakukan syi’ar Islam 

setelah Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah.
1
 Di sinilah Nabi Saw. 

membangun satu tatanan kehidupan masyarakat yang penuh dengan 

kedamaian, saling menghargai serta toleransi antara satu dengan lainnya. 

                                                 
1
 Khalid Ibrahim Jindan, The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah,  

diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang 

Pemerintahan Islam ( Cet. III; Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 1. 
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 Dalam pada itu, Madinah sebagai kota pertama terbentuknya Sistem 

Pemerintahan Islam yang secara teori maupun praktik, Nabilah yang menjadi 

pelaku utama dan orang pertama yang menempati posisi unik, yakni sebagai 

Pemimpin Pemerintahan dan sebagai sumber spiritual undang-undang 

Ketuhanan. Nabi juga adalah Pemimpin Pemerintahan Islam pertama. 

Kerangka kerja Pemerintahan dimaksud terungkap dalam sebuah dokumen 

terkenal yang disebut dengan, “Konstitusi Madinah” atau “Piagam 

Madinah”.
2
 

 Dalam dokumen tersebut terdapat langkah pertama dan amat penting 

bagi terwujudnya sebuah Badan Pemerintaha di dunia Islam. Menurut Piagam 

tersebut, konsep suku tentang pertalian darah digantikan dengan ikatan iman 

yang bersifat ideologis. Piagam itulah yang menyuguhkan landasan atau 

prinsip saling menghargai dan membangun sikap toleransi antara orang-orang 

Islam dan orang-orang yang mengikuti, bergabung dengan dan berjuang 

bersama mereka. “Mereka yang dimaksud dalam Piagam itu adalah 

masyarakat Yahudi Madinah”.
3
  

 Konstitusi itu juga mengikat orang-orang Islam dan seluruh warga 

yang tinggal di Madinah tergabung dalam satu masyarakat yang secara fisik 

maupun politis berbeda dengan kelompok lain. Tidak ada pengertian lain 

                                                 
2
 Ibid,  

3
Ibid.  
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mengenai siapa yang harus memegang tampuk Pimpinan dalam konfederasi 

semacam itu. Bahkan secara tegas konstitusi itu menyebutkan bahwa Allah 

dan Nabi Saw. menjadi hakim terakhir  serta sumber segenap Kekuasaan dan 

kekuatan atau wewenang.
4
 

 Sejak hijrah ke Madinah (622 M) sampai saat wafat (6 Juni 632), Nabi 

Saw. berperan sebagai pemimpin yang tidak bisa dipungkiri lagi 

(Unquestionable Leader). Sebagai Rasul, beliau  menetapkan prinsip-prinsip 

Islam, memimpin shalat dan menyampaikan berbagai khutbah. Dan sebagai 

negarawan, beliau mengutus utusan keluar negeri, membentuk angkatan 

perang dan membagikan harta rampasan perang. Pada saat peristiwa wafatnya 

Nabi Saw. yang tidak terduga itu, menyebabkan larutnya masyarakat dalam 

ketidakpastian tentang krisis penggantinya. Semasa hidup beliau tidak 

mengeluarkan wasiat tentang siapa yang berhak menggantikannya sebagai 

pemimpin pemerintahan.
5
   

 Dari sinilah awal mulanya permasalahan yang menjadi pemicu 

lahirnya polemik dan perdebatan sengit yang berkepanjangan tentang siapa 

yang pantas dan apa syarat-syaratnya untuk menjadi seorang pemimpin. 

Bahkan sampai sekarang, konsep pemerintahan yang dibangun Nabi Saw. 

masih menjadi bahan perdebatan apabila melihat realitas zaman yang makin 

                                                 
4
 Ibid. h. 2 

5
 Ibid. 
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temporal ini. Akhirnya muncul pertanyaan, apakah sistem pemerintahan Islam 

yang dibangun Nabi Saw. telah menjadi satu keharusan bagi umat Islam? Dan 

apakah ada konsep secara terperinci tentang pemerintahan Islam dari setiap 

teks yang merupakan pernyataan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw.? 

Pernyataan-pernyataan sejarah (historist) tentang konsep pemerintahan Islam 

tentu belum menjadi aksioma bagi umat Islam, tetapi itu bisa menjadi 

hipotesis atas setiap pertanyaan tersebut. 

 Deskripsi tentang perjalanan pemerintahan Islam Madinah yang 

dibangun Nabi Saw. mengingatkan kepada umat Islam untuk melihat kembali 

realitas pemerintahan yang ada di Indonesia. Sampai saat ini Negara 

Indonesia dikenal sebagai negara, yang diklaim oleh para  pengamat adalah 

memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Tetapi di satu sisi perlu 

diketahui, dari hasil pembacaan realitas perjalanan pemerintahan Negara 

Indonesia selama 58 tahun  kemerdekaannya, sesungguhnya belum mendapat 

prestasi besar di hadapan publiknya dan dunia Internasional dalam 

menegakkan keadilan, dimana keadilan adalah indikator utama adanya 

demokrasitisasi dalam sebuah Negara. Pemerintah yang seharusnya menjadi 

pelayan rakyat, terbalik menjadi penindas hak-hak rakyat. Supremasi hukum 

yang semestinya menjadi tata aturan yang melindungi dan membela harkat 
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dan martabat bangsa, ternyata dijadikan alat politik untuk melindungi 

kekuasaan. 

 Dari keterangan ini, rakyat sudah saatnya berpikir untuk mencari solusi 

sebagai langkah penyelesaian. Apakah  umat Islam harus kembali melihat 

konstruk pemerintahan Madinah sebagai acuan secara terminologis untuk 

membangun sistem pemerintahan baru? Pertanyaan ini bisa mendapat 

jawaban memungkinkan dengan argumentasi yang mendasar. 

 Argumentasi yang mendasar tentu dibangun dengan pendekatan 

historisitas. Sejak Indonesia menperoleh kemerdekaannya yang 

diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para petinggi atau pemimin 

bangsa saat itu berusaha merumuskan sebuah kerangka kerja konstitusi 

pemerintahan yang kemudian dinamakan “Piagam Jakarta”. Piagam tersebut 

secara legal ditandatangani oleh sembilan pimpinan yang dianggap  

representatif mewakili bangsa Indonesia, baik dari politisi maupun  

agamawan. Dan penandatangan Piagam ini diterima dengan suara bulat oleh 

Badan Penyidik Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonresia (BPUPKI), juga 

merupakan rumusan kompromis (gentelment agreement) antara golongan 

Islam dan golongan kebangsaan. Namun ironisnya pada tanggal 18 Agustus 

1945 perumusan kompromis itu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI), dari kalimat yang menegaskan, “dengan kewajiban 
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menjalankan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diganti dengan 

kalimat, “Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa”.
6
  

 Dari keterangan panjang sejarah bangsa Indonesia ini, dapat diketahui 

ternyata umat Islam dahulu telah menanamkan dan memperkenalkan sebuah 

konstitusi pemerintahan yang islami. Maka dari itu tidak ada salahnya umat 

Islam sekarang bisa menjadikan dasar pemikiran untuk berupaya membangun 

satu sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan nilai-nilai Islam yang 

berkeadilan dan berkeadaban. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat menarik suatu 

pokok permasalahan, yaitu: ”Bagaimana upaya membangun sistem 

pemerintahan di Indonesia, berangkat dari konstruksi pemerintahan Madinah 

masa Nabi Saw.?” Dari permasalahan pokok tersebut penulis menetapkan  

beberapa sub permasalahan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana konstruk pemerintahan Madinah masa Nabi Saw? 

2.  Bagaimana upaya penerapan sistem pemerintahan Nabi Saw. di 

Indonesia? 

3.  Sejaumana peluang dan tantangan penerapan sistem pemerintahan Nabi 

Saw. di Indonesia?  
                                                 

6
 Anwar Harjono,  Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Iman-Islam (Cet. I ; Jakarta: 

Gema Insani Press, 1995), h. 92-93. 
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4. Bagaimana upaya Bangsa Indonesia dalam membangun sistem 

Pemerintahan Islam?  

C. Hipotesis 

 Setelah melihat beberapa permasalahan tersebut, penulis 

mengemukakan pula hipotesis sebagai jawaban sementara  yang juga 

merupakan penentu langkah dalam melacak setiap masalah yang 

dikemukakan. Secara terperinci hipotesis akan kami uraikan sebagai berikut: 

1.  Konstruksipemerintahan Nabi Saw. adalah sebuah kenyataan sejarah yang 

tak bisa diragukan lagi setelah ia hijrah dari Mekkah ke Madinah. 

Langkah pertama yang diambil Nabi Saw. dalam mendirikan 

pemerintahan negara adalah menciptakan kedamaian ditengah-tengah 

menjamurnya sekat-sekat primordialisme yang begitu tinggi. Beliau 

berupaya menumbuhkan rasa solidaritas diantara komunitas masyarakat 

Madinah saat itu, dengan menetapkan dua prinsip mendasar, yaitu: (1). 

Kebebasan beragama, adalah sebuah kebebasan yang tidak hanya dalam 

bentuk toleransi, tetapi lebih dari itu negara menjamin penuh kepada 

seluruh pemeluk agama. (2). Pengenalan ide nasionalisme dan negara 

dalam  arti yang luas. Toleran dan humanis adalah prinsip yang menjamin 

persamaan hak dan kewajiban setiap individu, tanpa membedakan 

keturunan, ras, bahasa maupun kepercayaan. Prinsip tersebut dituangkan 
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piagam kesepakatan secara bersama yang disebut dengan “Piagam 

Madinah” atau “Konstitusi Madinah”. Langkah politis ini menurut Arnold 

adalah sebuah keharusan pada saat jumlah orang-orang islam masi kecil. 

Begitu pula para ahli sejarah telah mengakui, bahwa pemerintahan yang 

dibangun Nabi Saw adalah sebuah sistem pemerintahan negara yang 

sangat modern pada masanya. 

2. Lankah yang harus dilakukan dalam upaya penerapan sistem pemerintahan 

Nabi Saw. di Indonesia adalah membangun konsolidasi diantara para 

tokoh dan para pakar, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pakar tata 

negara, pakar sejarah, cendekiawan dan para ulama untuk duduk dan 

mengkaji kembali konsep pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Saw. 

dan merekonstruksi kembali sesuai dengan konteks keindonesiaan. Pada 

dasarnya, upaya meletakkan model dan bentuk pemerintahan, bukan lagi 

dipahami secara tekstual. Tetapi suatu upaya kontekstualisasi sistem 

pemerintahan pemerintahan yang telah ada pada masa Rasulullah Saw.   

3.  Peluang dan tantangan dalam menerapkan sistem pemerintahan Nabi Saw. 

di Indonesia, penulis melihatnya dengan beberapa pendekatan. Secara 

kuantitatif, Indonesia memiliki peluang sangat besar dengan potensi 

jumlah penduduk yang mayoritan Islam. Oleh karena islamlah yang 

menjadi landasan Nabi Saw. dalam membangun sistem pemerintahan. 
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Sedangkan dalam pendekatan historis, bangsa Indonesia telah tercatat 

bahwa, sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 

agustus 1945, para pemimpin bangsa saat itu telah berusah menyusun 

sebuah kerangka kerja konstitusional pemerintahan yang kemudian 

dinamakan, “Piagam Jakarta”. Piagam itu secara legal telah ditandatangani 

oleh 9 orang pemimpin yang representatif mewakili bangsa Indonesia, 

baik dari politisi maupun agamawan. Penandatanganan piagam ini telah 

diterima secara bulat oleh Badan Penyidik Persiapan Untuk Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI). Piagam ini juga merupakan hasil dari rumusan 

kompromis (gentelment agreement) antara golongan Islam dan golongan 

kebangsaan. Ini berarti sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan 

Islam pada dasarnya tidak lagi menjadi suatu hal yang tabu di mata bangsa 

indonesia. Ditambah lagi teriakan penegakan syari’at Islam oleh sebagian 

komunitas Islam sekarang, telah menjadi wacana publik di Indonesia, 

ditambah lagi dengan lemahnya sistem pemerintahan negara Indonesia 

yang tidak mampu menyelesaikan kemelut bangsa sampai hari 

ini.Sedangkan tantangan menurut penulis, tidak sebesar peluang untuk 

menerapkan sistem pemerintahan Nabi saw. Seperti adanya kontroversi 

wacana syari’at Islam yang lebih banyak pada pertimbangan dan alasan 

kemanusiaan universal, tentang hak-hak komunitas agama selain Islam 
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dan persoalan konsep praksis tentang penerapannya di setiap diskursus 

yang menafsirkan teks-teks Alquran dan Hadis.        

D. Pengertian Judul 

 Untuk memberikan gambaran terhadap arah pembahasan judul skripsi 

ini, penulis akan mengemukakan pengertian pada setiap kata istilah yang 

dianggap perlu mendapat kejelasan. 

 “Rekonstruksi”, yaitu pembangunan kembali, penyusunan kembali. 

Maksudnya adalah pengulangan terhadap jalannya suatu kejadian.
7
 

 Dengan demikian, rekonstruksi adalah meninjau dan mengkaji kembali 

deskripsi tentang konsep pemerintahan Nabi Saw. di Madinah. 

 Pemerintahan, dari kata perintah yaitu perkataan mengambil dan 

melakukan sesuatu.
8
 Yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah suatu 

bentuk penguasaan dan pengurusan terhadap suatu daerah atau wilayah 

tertentu. 

 Upaya, berarti usaha.
9
 Maksudnya adalah usaha untuk menerapkan 

sistem pemerintahan yang pernah dibangun Nabi Saw. pada saat berada di 

Madinah. 

                                                 
7
 Trisnop Yuwono Pius Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis  (Surabaya:  

Arkola,  1994 ),  h.350. 

   
8
  Ibid. h. 323. 

 
9
 Ibid. h. 452. 
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E. Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan judul skripsi penulis, yaitu, “Rekonstruksi Pemerintahan 

Madinah Masa Nabi Saw. (Upaya Membangun Sistem Pemerintahan Di 

Indonesia)”. Penulis dalam mengelaborasi atau mengkajinya, lebih banyak 

mengacu pada berbagai literatur yang mempunyai relevansi pembahasan 

dengan judul tersebut, antara lain: 

 Muhammad Imarah, ”Islam dan Keamanan Sosial,”  banyak mengkaji 

tentang bagaimana Islam mengapresiasi Keamanan Sosial Kemasyarakatan. 

Menurut Imarah, pada dasarnya dalam keamanan sosial mengharuskan untuk 

mewujudkan hal-hal primer dan yang sejenisnya, manusia juga adalah pihak 

yang dituju dan mewujudkan unsur-unsur keamanan sosial. Upaya untuk 

mewujudkan permasalahan tersebut, perlu wadah yang menangani dan 

menjaganya. Wadah itu adalah Negara. Berarti Negara merupakan wadah 

terbesar dalam proses pengamanan sosial ibarat sebuah kapal mengarungi 

lautan yang di dalamnya ada penumpang yang perlu mendapat pengamanan 

dari kemungkinan-kemungkinan terpaan badai. 

 Begitu pula dengan A. Gaffar Aziz, dalam bukunya,” Berpolitik Untuk 

Agama,” menggambarkan bagaimana pra kondisi penduduk Madinah 

(Yasrib) sampai terciptanya kondisi yang stabil setelah kedatangan Nabi Saw. 

di saat hijrah dari Mekkah, sampai keberhasilan Muhammad Saw. dan 
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membangun pemerintahan atau negara sekaligus diangkat menjadi pemimpin 

dan mengendalikan negara. 

 Buku-buku yang menjadi referensi penulis lainnya adalah, 

“Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan 

Islam”,  Khalid Ibrahim Jindan, mengungkapkan pandangan Ibnu Taimiyah 

yang menkritisi teori Khilafah dari kaum Sunni yang menyebutkan 

kehilafahan mempunyai dasar Konstitusional dari al-Qur’an. Memang benar 

secara khusus teks  al-Qur’an menjelaskan kebutuhan manusia terhadap 

Pemerintahan dan kekuasaan, tetapi tidak secara rinci. Jadi dalam teks al-

Qur’an dan Hadis tidak terdapat dasar pijakan keputusan konstitusional baku 

yang menjadi teori Khilafah. 

 Dengan penolakan keras itu, Ibnu Taimiyah mengajukan alasan bahwa 

persoalan pokok dalam teori Pemerintahan bukan pada lembaga khilafah 

tetapi lebih pada substansi hukumnya (Syari’at), kritik Ibnu Taimiyah 

terhadap teori Khilafah membentuk versi politik reformisme konservatif 

(general)-nya yang menghendaki penggalakan kembali pemikiran keagamaan 

(ijtihad) dan penolakan keras terhadap prosedur-prosedur tradisional yang 

tidak kritis (taqlid). Menurut pendapatnya dalam buku ini, kebutuhan manusia 

terhadap pemerintahan tidak hanya ditegaskan oleh hukum alam  (natural) 



 13 

atau akal (rasio) yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin 

kerja sama. 

 Dalam pembahasan skripsi ini penulis juga mengacu pada buku yang 

menggagas tentang, “Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Iman-Islam”, 

Anwar Harjono,  merupakan peran umat beragama dalam mengatasi masalah-

masalah bangsa Indonesia. lebih jauh Harjono mengatakan, agama khususnya 

Islam, pada pokoknya mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya 

dan dengan sesama manusia. Dalam pengertiannya yang demikian, agama 

langsung terlibat dalam masalah-masalah kemasyarakatan secara umum. Ia 

berkepentingan untuk berbicara tentang tatanan hidup masyarakat dan tradisi 

kebudayaan. Agama merasa perlu berbicra tentang lambang bersama yang 

dapat mencerminkan identitas pribadi dan kolektif. Ia pun merasa mempunyai 

bahan-bahan untuk berbicara tentang keadilan dan asas-asas tata tertib sosial 

yang akan menjadi dasar pangarahan dari pusat-pusat pengaturan masyarakat 

pada umumnya, dan pemerintahan pada khususnya. 

Dalam pada itu, juga menyangkut Piagam Jakarta sebgai suatu 

peristiwa historis yang sangat berarti dalam proses perkembangan bangsa 

Indonesia. Ia adalah konsensus Nasional dan Ijma Nasional setelah Indonesia 

pasang naik dan turunnya perjuangan rakyat dalam mencari kepribadinnya 

sendiri, baik dalam perumusan pribadinya sebagai bangsa maupun dalam 
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menempatkan posisinya di tengah-tengah pergumulan antar bangsa. Namun 

ironisnya, Piagam yang disahkan oleh sembilan orang Pemimpin bangsa 

Indonesia itu ditolak oleh PPKI setelah diterima oleh BPUPKI. 

 Syamsul Arifin, “Merambah Jalan Baru Dalam Beragama, 

Rekonstruksi Kearifan Perenial Agama Dalam Masyarakat Madani dan 

Pluralitas Bangsa”, mengingatkan kembali pemahaman yang kontra 

produktif kalangan cendekiawan Indonesia. Seperti surat-surat politik 

Nurcholis Madjid-Moh. Roem yang diterbitkan oleh Djambatan, dengan judul 

”Tidak Ada Negara Islam”. Begitu pula M. Amien Rais ketua MPR (periode 

1999-2004) secara tegas mengatakan bahwa doktrin negara Islam tidak 

mempunyai landasan teologis baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah. 

Sisi lain dalam buku ini, normativitas objektivitas politik Islam sebagai 

antitesa dari tesis Nurkholish-Roem dan Amien Rais di atas, dikatakan bahwa 

pada umumnya umat Islam mempunyai asumsi teologis, bahwa Islam 

merupakan agama yang bersifat holistik universal. Di dalamnya terdapat 

beberapa pokok ajaran yang diimplementasikan dalam seluruh aspek 

kehidupan manusia. Atas keyakinan ini, Islam sebgai agama (al-din) 

dibedakan dengan konsep agama dalam pandangan barat, religion yang 

membatasi wilayah kerja agama pada persoalan yang bersifat pribadi. (private 
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offair). Islam sesungguhnya sebagai al-Din yang mncakup ajaran bersifat 

multidimensional.  

F. Metode Penelitian 

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, 

antara lain: 

1. Metode Pelaksanaan Penelitian  

 Metode pelaksanaan penelitian yang digunakan penulis adalah studi 

analisis yang mengkaji masalah ini dalam perspektif historis untuk dapat 

menjelaskan berbagai kemungkinan adanya relevansi masalah tersebut 

dengan realitas zaman kekinian. Penulis juga melakukan perbandingan 

terhadap berbagai pendapat yang menunjukakan kepada persamaan dan 

perbedaan disertai argumentasinya. Hal ini bertujuan untuk lebih 

memudahkan para pembaca dalam memahami derskripsi yang penulis 

sajikan. 

2. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan adalah:  

a. Pendekatan Syar’iy, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan 

mengutip teks-teks al-Qur’an dan Hadis serta Ijtihad para Ulama. 
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b. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan 

menggunakan dalil-dalil hukum untuk mencapai pembahasan yang 

ilmiah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam poses pengumpulan data penulis menggunakan liberary 

Research yaitu suatu metode penelitian dengan menulis atau membaca, 

menganalisa dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan ini.  

Untuk lebih memudahkan penulis, gunakan dua tekhnik 

penulisan/kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 

4. Metode Pengolahan dan Analisa Data 

 Dalam pengolahan dan analisis data yang terkumpul, terlebih dahulu 

diseleksi faliditasnya.
10

 Atau menggunakan metode kualitatif dengan 

menghendaki tekhnik analisa dan interpretasi data. Tekhnik analisa data juga 

mencakup reduksi data dan kategorisasinya. Selanjutnya diinterpretasi dengan 

berpikir induktif (misalnya , deskripsi, komparasi dan kausalitas), atau denga 

berpikir deduktif (misalnya, analogi). 

  

                                                 
10

 Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji atau mengetahui urgensi 

pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah sistem yang 

mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, 

ekonomi dan politik suatu negara, terutama dengan melihat kembali 

konstruksi pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Saw.. tepatnya di 

Madinah. Di samping itu penulis juga akan menganalisa dan mengembangkan 

teori-teori yang telah ada yang tidak relevan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan atau dinamika masyarakat kekinian dalam upaya membangun 

sistem pemerintahan Islam di Indonesia.  

 2.  Kegunaan  

 Kegunaan atau manfaat dari penulisan skripsi ini, yaitu: 

a. Kegunaan ilmiah, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam 

pada Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Makassar. Lebih jauh 

diharapkan mampu memberikan kontribusi berarti bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

keislaman pada khususnya  
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b. Kegunaan praktis, untuk menjadi bahan referensi bagi 

perbendaharaan pengetahuan yang bermanfaat baik secara individu 

maupun terhadap masyarakat secara global dan untuk menambah 

wawasan penulis tentang konsep pemerintahan Nabi Saw. 
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BAB II 

 

DESKRIPSI UNIVERSAL TENTANG PEMERINTAHAN  

DAN NEGARA 

 

A. Pengertian Pemerintahan dan Negara 

     1. Pemerintahan. 

 Pemerintah dari segi bahasa terdapat kata “perintah”  artinya sesuatu 

yang harus dilaksanakan. Di dalam kata itu terdapat beberapa unsur yang 

menjadi ciri khasnya, yaitu: 

1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa 

yang diperintahkan;  

2. Adanya dua pihak, yakni yang memberi dan yang menerima 

perintah; 

3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang 

menerima perintah; 

4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.
1
 

Pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa inggris ditemukan 

dengan menggunakan kata “government” yang berasal dari suku kata “to 

govern” tetapi perintah biasa disebut “to order” atau “to command” yang 

tidak diturunkan dari kata “to govern”. Dari kata  tersebut mempunyai 

beberapa arti, sebagai berikut: 

1.  Melaksanakan wewenang pemerintahan. 

2.  Cara atau sistem memerintahan 
                                                 

1
Bayu Suryaningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan (Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1992), h. 9.  
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3.  Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah. 

4.  Wilayah atau negara yang diperintah. 

5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang 

dan administrasi hukum dalam suatu negara.
2
 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesi Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan memberi pengertian bahwa, pemerintahan berasal dari kata 

“perintah”  yang artinya perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan 

sesuatu perintah. Dalam hal ini lebih jauh lagi dipahami sebagai sebuah 

sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan 

sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Atau 

dalam pengertian lain disebut sebagai sekelompok orang yang secara 

bersama memikul tanggungjawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.
3
 

Pemahaman lain tentang istilah pemerintahan adalah badan yang tertinggi 

yang memerintah suatu negara. Sebagian lagi memahami pemerintahan 

tidak lain  sebagai pengelola atau pengurus suatu negara.
4
 

Menurut R. Djoko Sutono, pemerintahan merupakan alat untuk 

bertindak demi kepentingan atau kemaslahatan rakyat demi mencapai 

                                                 
2
 Ibid.  

3
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet.III; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1994) h. 756.  

4
Bayu Suryaningrat, loc. cit. 
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tujuan negara, seperti terciptanya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata 

tertib, keadilan, kesehatan dan sebagainya.
5
 Pemerintahan artinya ada 

kelompok yang memerintah, sedangkan memerintah adalah menguasai atau 

mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. Maka kata 

“perintah” artinya kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau suatu 

perbuatan dan cara urusan memerintah, seperti pemerintahan yang adil, 

demokratis dan diktator.
6
  

Dalam pemahaman lain, pemerintah diartikan sebagai sekelompok 

orang atau individu yang mempunyai dan melaksanakan  wewenang yang 

sah, melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 

perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.
7
 Sebagian kalangan juga 

mengartikan pemerintah adalah segolongan manusia yang menjalankan 

kekuasaan negara.
8
  

Jika dicermati lebih mendalam, pemerintahan banyak diapresiasi 

oleh banyak kalangan sesuai dengan ruang lingkup atau tingkatan tertentu. 

Pada umumnya pemerintahan dipersepsikan pada konteks negara. Dalam 

konteks atau ruang lingkup negara, pemerintah atau pemerintahan diketahui 

                                                 
5
 C.S.T. Kansil dan Cristine, Ilmu Negara Umum dan Indonesia (Cet.I; Jakarta:PT. 

Pradnya Paramita, 2001) h. 110.  

6
Bayu Suryaningrat, loc. cit. 

7
Ibid. h. 11.  

8
Victor Situmorong, Intisari Ilmu negara (Cet.I; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987) h. 30  
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adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk 

menjalankan kekuasaan. Persepsi ini berlaku untuk pemerintah yang 

berdaulat (sorvereign) maupun yang tidak berdaulat.
9
  

Dari banyaknya perbedaan pengertian istilah pemerintahan di atas, 

penulis berpendapat sebagai satu  kesimpulan bahwa, pemerintahan adalah 

suatu sistem kekuasaan yang dipegang dan dijalankan oleh sekelompok 

orang dengan waktu yang ditentukan untuk mengatur tatanan kehidupan 

sosial, ekonomi, dan politik sebaga tujuan bersama dalam sebuah  negara. 

     2. Negara 

Istilah negara yang dikenal sekarang, mulai muncul pada zaman 

Renaissance di Eropa pada abad ke-15. Pada masa itu mulai dipergunakan 

perkataan “Lo Stato” yang berasal dari bahasa Itali, kemudian menjelma 

menjadi “L’Etat” (Perancis), “ De Staat”  (Belanda), “Der Staat” (Jerman), 

dan “State”(Inggris) . Kata dalam bahasa Inggris “State” yang diambil dari 

kata “Stato” (Itali) yang artinya negara, pertama kali digunakan oleh 

Niccolo Macchiovelli pada abad XV. Pada masa itu negara diartikan 

sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat 

perlengkapan yang teratur di dalam wilayah (daerah) tertentu.
10
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Dalam kamus bahasa Indonesia, arti dari negara adalah suatu 

organisasi dalam sebuah wilayah atau daerah yang mempunyai kekuasaan 

tertinggi secara sah dan ditaati oleh rakyat atau sekelompok sosial yang 

menduduki daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik 

secara efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak 

menentukan tujuan sosialnya.
11

 

 Menurut L. J. Van Apeldoorn dalam bukunya, Inleiding Tot de 

Studie Van Het Nederlandsche Recht (Pengantar Ilmu Hukum Belanda) 

mengungkapkan beberapa penjelasan arti negara  antara lain disebutkan: 

a) Negara dalam arti “penguasa”, adalah menyatakan orang atau 

orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas 

persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. 

b) Negara dalam arti “persekutuan rakyat”, maksudnya untuk 

menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam sustu daerah di 

bawah kekuasaan yang tertinggi menurut kaidah hukum yang 

ditetapkan. 

c) Negara dalam arti “sesuatu Wilayah tertentu”, ialah suatu daerah 

tertentu tempat berdiam suatu bangsa di bawah kekuasaan 

tertinggi. 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,  op. cit. h. 685. 
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d) Negara dalam arti “kas negara atau fiskus”, maksudnya ialah 

harta yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum, 

seperti pendapatan negara.
12

 

A. Hooger Werf juga berpendapat tentang  negara lewat bukunya, 

Politicologie. Ia menyatakan bahwa: 

“Negara memiliki daerah dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang 

diakui   kedalatannya. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksaan 

dan kekuasaan, batas-batas kekasaan dari orang-orang dan kelomok-

kelompok dan masyarakat dari daerah itu. Hal ini tidak menghilangkan 

kenyataan bahwa, kekuasaan negara mempunyai batas-batas, 

umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan-badan internasional dan 

supranasional. Kekuasaan negara diakui oleh warga negara dan negara-

negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi 

wewenang tertinggi. Maka ada satu pimpinan yang diakui dari negara 

yaitu, pemerntahan”.
13

 

  

Dalam persepsi sebagian kalangan lain tentang negara adalah suatu 

masyarakat politik yang telah memenuhi unsur-unsur negara sekurang-

kurangnya tiga unsur yaitu, rakyat, daerah dan pemerintahan. Juga diartikan 

sebagai suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan perintah 

melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. 

Permasalahan tentang bagaimana bentuk dan coraknya, negara tetap 

merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu 
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C.S.T. Kansil dan Cristine, op. cit. h. 10  

13
A. Hooger Werf, Politikologi ( tt. Jakarta: Erlangga, 1979) h. 64-65.  
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mempunyai tata pemerintahan yang kemudian melaksanakan tata tertib 

pada atas suatu umat atau bangsa/rakyat di daerah tertentu.
14

 

 Bahkan ada yang memahami negara sebagai organisasi satu kelas 

yang berdiri atas kelas-kelas lain. Berbeda lagi dengan pandangan Austin 

yang mengemukakan negara bahwa negara merupaka sesuatu yang 

menggambarkan adanya hubungan antara yang memerintah dan yang 

diperintah. Dalam Yurisprudensi modern, negara adalah suatu masyarakat 

yang diorganisasi untuk bertindak dibawah aturan hukum.
15

 

 Dalam perspektif  Mac Iver, arti negara dilihatnya dari sudut 

pandang kedaulatan dan peraturan yang mengikat atau memaksa. Dari sudut 

kedaulatan, negara  berbeda dengan organisasi. Karena negaralah yang 

mempunyai kedaulatan. Dari segi peraturan, negara mempunyai peraturan 

yang dibuat untuk mengikat warganya. Jadi semuanya harus tunduk dan 

tidak boleh semaunya keluar masuk sebagai warga negara, organisasi 

perseroan, koperasi, perkumpulan olahraga dan perkumpulan keagamaan.
16

 

 Untuk lebih jelas lagi, penulis mengemukakan pendapat para ahli 

kenegaraan tentang pengertian negara, seperti berikut ini” 

                                                 
14

Max Boli Sabon, Ilmu Negara Panduan Mahasiswa (Cet.II; Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1994),  h. 24.  

15
Kusmiaty dan  Sulhi, Tata Negara (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2001),  h. 3-4.  

16
Ibid.,  h.  4.  
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1. Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan, yang dengan 

kekuasaannya bertujuan mengatur dan menyelenggarakan 

masyarakat. 

2. Woordrow Wilson, negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk 

hukum dalam wilayah tertentu. 

3. Soenarko, negara merupakan organisasi masyarakat yang memunyai 

wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai 

kedaulatan.
17

 

4. G. Pringgodigdo, negara adalah organisasi kekuasaan atau 

kewibawaan yang harus memenuhi  persyaratan unsur-unsur 

tertentu, yaitu, harus ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayah 

tertentu dan ada rakyat yang hidup dengan teratur  sehingga 

merupakan suatu nation (bangsa). 

5. R. Djoko Sutono, negara adalah suatu organisasi manusia atau 

kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu 

pemerintahan yang sama.
18

 

6. Noto Hamidjojo, negara ialah organisasi masyarakat yang bertutuan 

mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan 

kekuasaannya.  
                                                 

17
Ibid. 

18
C.S.T. Kansil dan Cristine, Ilmu Negara, loc. cit. 



 

 

27 

7. M. Solly Lubis, negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia 

yang meruakan suatu comnity. 

8. Miriam Budiarjo, negara meruakan suatu organisasi dalam suatu 

wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh 

masyarakat. 

9. Mr. R. Kranemburg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang 

diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. 

10. Hogo de Groot (Grotus), negara ialah ikatan-ikatan manusia yang 

insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat. 

11. Bendictus de Spinoza, negara adalah susunan masyarakat yang 

integral antara semua golongan dan semua bagian dari seluruh 

anggota masyarakat yang merupakan persatuan masyarakat 

organisasi.
19

 

Dari kemajemukan pandangan tentang pengertian negara, terdapat 

deskripsi yang mengartikan negara dengan beberapa segi, diantaranya 

adalah: 

a. Negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan, terdiri atas fungsi 

atau jabatan organisasi, yang dipahaminya sebagai suatu proses kerja 

                                                 
19

Djarot Srijanto, Elling Waspodo dan Mulyadi, Tata Negara (Cet. I; Surakarta: Pabelan, 

1996)  h. 7.  
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sama antara bagian untuk mencapai tujuan, dan proses pembagian 

kerja secara vertikal dengan pengawasan horizontal, melalui 

koordinasi. Kekuasaan merupakan jabatan dalam organisasi baik 

secara vertikal maupun secara horizontal (hierarkhi).
20

 

b. Negara dalam segi organisasi politik, sama seperti pendapat 

Bluntschli yang memandang bahwa negara adalah diri rakyat yang 

disusun dalam organsasi politik di daerah tertentu. Negara lahir dari 

aspirasi dan cita-cita seluruh rakyat. Begitu pula Mac Iver dalam 

bukunya, Negara Modern menegaskan bahwa negara merupakan 

persekutuan manusia. persekutuan dibentuk dalam rangka 

melaksanakan kehendak dan cita-cita anggota yang dituangkan 

dalam suatu undang-undang dan direalisasikan oleh pemerintah. 

Untuk keperluan itu, maka dilengkapi dengan kekuasaan (power) 

dan kewenangan (authority) yang hanya dimiliki oleh negara.   

c. Dengan demikian dapat dipahami bahwa negara sebagai organisasi 

politik, melalui kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, hendak 

mewujudkan suatu tujuan demi kepentingan rakyat, dan negara 
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Kusmiaty dan Sulhi.,  op. cit. h. 5.  
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mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau 

kepentingan seluruh rakyatnya.
21

 

d. Negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan, seperti pemikiran  

G.W.F. Hegel seorang filosof Jerman beraliran idealisme 

beranggapan bahwa alam semesta ini hanya ada satu kenyataan, 

yaitu ide. Ide berkembang dari sederhana menjadi rumit dan 

beraneka ragam karena adanya proses dialektis. Negara menurut 

Hegel merupakan suatu organisasi kesusilaan yang tumbuh sebagai 

sintesa antara kemerdekaan universal dan kemerdekaan individual. 

Negara juga merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat bukan milik 

segolongan. Oleh karena itu, negara memiliki kekuasaan tertinggi 

yang tidak dimiliki oleh organisasi lain.
22

 

e. Tinjauan negara dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat, 

mengandung arti bahwa di dalam negara terjadi hubungan yang erat 

antara pemerintah dan rakyat. Negara menjadi suatu kesatuan yang 

utuh  antara pemerintah dan rakyat. Teori kesatuan (integritas) dalam 

negara ini dianut oleh Benedictus Spinoza, Adam Muller dan G.W.F. 

Hegel, mereka berpendapat bahwa negara adalah susunan 

masyarakat yang erat antara semua bagian atau organ dari seluruh 
                                                 

21
 Djarot Srijanto, Elling Waspodo dan Mulyadi,  op. cit. h. 8.  

22
 Ibid.  
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anggota masyarakat sehingga bersifat organis. Jadi negara harus 

bertindak tidak diskriminatif terhadap bagian atau golongan 

masyarakat yang ada dalam negara itu.
23

 

Keragaman arti dari istilah negara yang penulis ungkapkan di atas, 

penulis juga dapat menyimpulkan bahwa negara adalah kumpulan manusia 

dalam suatu wilayah atau daerah tertentu yang membentuk kesatuan politik 

yang disebut sistem pemerintahan yang berdaulat dan dipatuhi secara 

bersama. 

B. Syarat-Syarat Berdirinya Suatu Negara 

  Setelah mengeksplorasi beberapa varian pengertian tentang istilah 

negara, dapat diketahui bahwa negara bisa diartikan secara utuh, jika 

terdapat di dalamnya unsur-unsur mendasar yang menjadi sebuah 

persyaratan akan berdinya suatu negara. Unsur yang menjadi syarat 

mendasar dan sifatnya mengikat yang dikenal dengan persyaratan pokok 

adalah: 

1. Harus ada rakyat, yang dikenal dengan rakyat negara. 

2.  Harus ada wilayah, yang disebut wilayah negara. 

3. Harus ada pemerintahan yang berdaulat, yang biasa dikenal dengan 

pemerintahan negara.
24

 

                                                 
23

 Kusmiaty dan Sulhi,  loc. cit.  
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Selain tiga syarat yang sifatnya mengikat (konstitusi) itu, ada juga 

unsur atau syarat tambahan yang bersifat melengkapi (deklaratif), yaitu 

“adanya pengakuan dari negara lain”. Hal ini tidak dilakukan secara formal 

dan dikehendaki oleh satu negara dengan negara lain, tetapi dalam bentuk 

kerja sama (hubungan internasional) seperti pertukaran perwakilan negara 

dalam hal pendidikan.
25

  

 Pengakuan negara lain sebagai syarat tambahan atau yang disebut 

dengan unsur deklaratif meliputi dua bentuk yaitu: (1) pengakuan  defacto, 

adalah pengakuan eksistensial atau keberadaan suatu negara dari negara 

lain sejak berdirinya, (2) pengakuan de jure, adalah pengakuan secara 

hukum, melalui perjanjian kesepakatan. Contoh, pengakuan negara 

Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 

Desember 1949.
26

 

 Selanjutnya uraian tentang penjelasan tiga unsur yang mejadi syarat 

berdidrinya suatu negara, sebagai berikut:  

1.  Rakyat 

Rakyat adalah orang berada di dalam suatu negara dan tunduk pada 

kekuasaannya. Rakyat biasa disebut dalam setiap konstitusi atau undang-

undang suatu negara sebagai warga negara. Rakyat meliputi penduduk dan 
                                                 

25
 Ibid. 

26
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bukan penduduk atau orang asing. Penduduk terbagi atas warga negara dan 

bukan warga negara.
27

 

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di daerah atau 

wilayah tertentu dalam negara. Bukan penduduk adalah adalah orang-orang 

yang tinggal dalam suatu negara untuk sementara waktu, seperti turis, ahli 

luar negeri, dan lain-lain. Meskipun mereka tinggal sementara waktu, harus 

tetap tunduk pada setiap ketentuan yang berlaku di negara, seperti surat izin 

mendarat, paspor, dan biaya pemasukan. Setiap orang asing yang 

berkeinginan menjadi penduduk negara, harus memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditetapkan. Contoh, negara Indonesia yang mengaturnya di dalam 

undang-undang No. 8 tahun 1955 pasal 2 dan 3 tentang perizinan tinggal 

menetap setelah berdiam selama 15 tahun berturut-turut.
28

 

 Warga negara sebagai rakyat adalah orang-orang yang diatur 

sepenuhnya oleh pemerintah negara dan mengakui sebagai pemerintahnya. 

Adapun yang bukan warga negara ialah orang-orang yang berada di 

wilayah suatu negara hanya  sementara waktu dan tunduk kepada 

pemerintah setempat.
29
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 Untuk menentukan kewarganegaraan pada umumnya dipergunakan 

dua asas pokok sebagai dasar, antara lain: 

a. Asas Ius Soli  yaitu, penetuan kewarganegaraan sesuai dengan 

tempat kelahiran tanpa melihat keturunan atau kewarganegaraan 

orang tuanya 

b. Asas Ius Sanguimes yaitu, penentuan kewarganegaraan berdasarkan 

keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya.
30

 

2. Wilayah/Daerah 

 Untuk berdiri suatu negara, harus ada wilayah atau daerah, sebagai 

tempat menetap rakyatnya dan tempat menyelenggarakan pemerintahan 

atau berlangsungnya pemerintahan. Wilayah juga adalah batas tempat 

tinggal bagi rakyat dan pemerintah dalam menjalankan kedaulatan.
31

 

 Adapun batas wilayah suatu negara ditentukan dalam berapa bagian 

yaitu: 

a.   Wilayah darat 

Menentukan batas wilayah darat biasa dalam bentuk perjanjian 

bilateral dan multilateral. Bentuk penetuannya berupa; 

- Perbatasan alam, yaitu, sungai, danau, pegunungan, atau lembah 
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 Kusmiaty dan Sulhi,  loc.cit. 

31
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- Perbatasan buatan, seperti, tembok, pagar kawat, dan tiang 

tembok 

- Perbatasan menurut ilmu pasti, seperti, garis lintang atau garis 

bujur pada bumi. 

b.  Wilayah laut (perairan) 

Batas wilayah laut adalah wilayah air laut yang berada pada batas-

batas negara    satu dengan negara lain, yang dikenal dengan batas 

teritorial (lautan atau perairan teritorial). Pada umumnya batas 

wilayah teritorial adalah 3 mil yang dihitung dari pantai di saat air 

surut. 

c.   Wilayah udara 

Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan 

laut. Batas ketinggiannya tidak  ditentukan, asal dapat dipertahankan 

oleh negara bersangkutan. 
32

 

3. Pemerintahan yang berdaulat 

 Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan negara yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh seluruh 

rakyat di negara itu, serta diakui dan disegani oleh negara lain. Pemerintah 

yang berdaulat merupakan pemerintah yang berkuasa sebagai pemegang 
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kekuasaan tertinggi atas wilayah dan rakyat di negara itu. Dalam arti yang 

sempit, pemerintah disebut kepala negara atau kabinet. Sedangkan dalam 

arti yang luas, pemerintah itu adalah seluruh perangkat atau alat-alat 

perlengkapan sesuai dengan yang ditentukan apa yang ditentukan undang-

undang dasarnya. Dapat diketahui selain kepala negara, perdana menteri, 

juga lembaga lain termasuk lembaga perwakilan rakyat (eksekutif, legislatif 

dan yudikatif).
33

  

Kedaulatan dalam pemerintahan terdiri dari kedaulatan ke dalam dan 

kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi negara 

yang dipegang oleh pemerintah  dan ditaati oleh rakyat negara itu. 

Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi negara yang dipegang oleh 

pemerintah untuk melakukan tindakan ke luar, yaitu mempertahankan 

kemerdekaan negara dari ancaman negara-negara lain. 
34

 

C. Pembuktian Madinah Sebagai Negara 

 Dilihat dari sudut pandang ilmu negara klasik maupun modern, 

Madinah sudah masuk dalam kategori sebagai negara yang telak memenuhi 

syarat-syarat atau unsur-unsur yang diperlukan bagi sebuah negara. 

Eksistensi Madinah juga telah menjadi potret dari proses perkembangan 
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sebuah peradaban yang tegak di atas cita-cita sekelompok orang dan 

kepentingan bersama. Kelompok dalam sebuah negara tersebut, menurut 

Hourbu diikat oleh rasa kebersamaan yang berbeda dengan ikatan 

komunitas primer
35

. Sebab, negara adalah kumpulan individu-inndividu 

yang hidup bersama dan menempati suatu wilayah di bawah tatanan politik 

tertentu.
36

  

Dalam ilmu kenegaraan dikenal tiga unsur utama yang harus ada 

bagi berdirinya sebuah negara, antara lain disebutkan: 

1. Harus ada kelompok individu yang menjadi rakyat  

2.  Harus ada wilayah atau daerah tertentu untuk menjadi tempat tinggal 

rakyat 

3. Harus terbentuknya sebuah sistem politik, atau pemerintah yang 

berdaulat, yang di dalamnya ada pihak yang memerintah (ruler) dan 

pihak yang diperintah (ruled).
37

 

 Madinah tentu telah memenuhi unsur-unsur yang layak disebut 

sebagai negara. Untuk membuktikannya, akan dilihat dalam refleksi 
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perjalanan awal sejarah berdirinya. Kota Madinah yang sebelumnya dikenal 

dengan nama kota Yastrib memiliki masyarakat sebagai  entitas negara 

yang heterogen (pluralistik). Pluralitas masyarakat Yastrib membuat 

kondisi yang tidak jarang, terjadinya kesenjangan yang bersifat faksionisme 

primordial etnis dan kepercayaan, bahkan melahirkan konflik 

berkepanjangan.  

Namun setelah kedatangan Nabi Saw. yang hijrah dari Makkah 

dengan menawarkan gagasan yang begitu cemerlang, disambut baik oleh 

penduduk kota Yastrib dan mampu mempersatukan mereka. Menurut 

penulis, kedatangan Nabi Saw. di kota Yastrib merupakan awal dari 

pembentukan komunitas yang berperadaban. Bersatunya penduduk atau 

masyarakat Madinah ketika itu terlihat pertama melalui sumpah setia, yang 

dalam sejarah dikenal dengan peristiwa bai’at al-Aqabah pertama. Sebuah 

sumpah untuk  menyatakan kesetiaan dan pembelaan mereka kepada Nabi 

Saw. 

Jika pada bai’at Aqabah pertama diucapkan hanya sekelompok kecil 

yang bersifat perorangan dan deklarasi keislaman saja, maka pada peristiwa 

bai’at Aqabah kedua adalah sebuah pernyataan kesetiaan yang diungkapkan 

oleh kelompok orang yang merepresentasekan masyarakat Yastrib yaitu, 
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suku Aus dan Khazraj untuk berperang,
38

 bahkan akan mentaati beliau 

sebagai pemimpin mereka dan Nabi Saw. pun berjanji akan berjuang 

bersama mereka baik berperang maupun untuk perdamaian.
39

 Ungkapan 

kesetiaan ini dapat diapresiasi sebagai bentuk pembelaan Nabi Saw. dan 

perlawanan secara bersama untuk mempertahankan wilayah Madinah dari 

ancaman luar. 

Pada peristiwa bai’at al-Aqabah kedua juga, masyarakat atau 

penduduk kota Yastrib menetapkan status Nabi Muhammad Saw. secara 

konvensional, resmi sebagai warga Yastrib yang akan mendapat perlakuan 

dan perlindungan yang sama dengan warga Yastrib. Hal ini dapa t dipahami, 

perjanjian ini bukan hanya ungkapan kesetiaan belaka, tetapi lebih jauh dari 

itu adalah sebuah pernyataan sikap bersama,  mendirikan negara Madinah. 

Bahkan diasumsikan sebagai deklarasi pendirian negara dan pengangkatan 

Nabi Saw. sebagai kepala negara yang baru berdiri. 
40

 

Sebagian kalangan juga mengasumsikan peristiwa bai’at Aqabah 

kedua tersebut merupakan sebuah kesepakatan politik yang bersifat 

kontraktual antara masyarakat Madinah sebagai pemberi kuasa dan Nabi 

Saw sebagai penerima kuasa yang sama-sama harus menyadari hak dan 
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 J. Suyuthi Pulungan,  Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Cet. III; Jakarta: 
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 A. Gaffar Azis, op.cit. h. 124-125. 
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kewajibannya. Peristiwa itu bisa dikatakan  sebagai bentuk kontrak sosial 

dalam sebuah negara yang mirip dengan teori kontrak sosialnya Thomas 

Hobbes dan Jhon Locke.
41

 

Ketika Nabi Saw. telah di daulat rakyat Madinah sebagai kepala 

pemerintahan negara, langkah strategis yang ditempuh nabi Saw. adalah 

melakukan upaya membangun solidaritas atau kesatuan intern secara 

general dengan cara menyatukan penduduk asli kota Madinah yang multi 

etnis menjadi satu komunitas sosial yang disebut kaum Anshor dan 

mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Muhajirin (imigran 

Mekkah).
42

 Langkah menyatukan kelompok sosial itu, primordialisme suku 

dan golongan berubah menjadi ikatan iman yang bersifat ideologis.  

Meskipun pemerintahan Nabi Saw. didasarkan atas prinsip-prinsip 

keagamaan (Islam), namun kenyataannya dalam pemerintahan negara 

Madinah menetapkan dua prinsip yang belum ada pada negara modern :  

1. Kebebasan beragama, sebuah kebebasan yang tidak hanya 

memperoleh pengakuan dan toleransi saja dari negara, tetapi bahkan 

memberikan jaminan penuh kepada semua penduduk Madinah. 

                                                 
41

 Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis (Cet. I; Jakarta: 
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2. Pengenalan ide nasionalisme dalam negara dalam arti yang luas, 

toeransi dan humanitas. Prinsip ini menjamin persamaan hak dan 

kewajiban setiap individu tanpa membedakan keturunan, ras, bahasa, 

maupun kepercayaan.
43

  

Lebih tegas Nabi Saw. mengadakan perjanjian tertulis yang bersifat 

mengikat. Di dalamnya terdapat tiga kelompok sosial yang sangat 

berpengaruh yaitu, kelompok Anshar (suku Aus dan Khazraj, kelompok 

Muhajirin (imigran Islam Makkah) dan kelompok Yahudi Yastrib. 

Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Madinah (Piagam Madinah atau 

Shahifah). 

Shahifah ini adalah konstitusi yang menjadi rujukan prilaku sosial 

politik, serta miniatur pola interaksi dan regulasi masyarakat Madinah,
44

 

sekaligus sebagai kerangka kerja konstitusional pemerintahan. Prinsip 

kesatuan dan ketentuan hubungan antara Madinah dengan negara-negara 

lain adalah muatan di dalam piagam itu.   

 Ada beberapa prinsip mendasar yang belum ada dan dikenal 

sebelumnya oleh kalangan bangsa Arab ketika itu, antara lain disebutkan: 
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1. Orang Islam adalah suatu komunitas yang berbeda dengan 

komunitas lain.  

2. Tidak ada perbedaan dalam tatanan sosial. Penerapan harta benda 

dan tanah pada orang-orang Muhajirin dan Anshor didasarkan atas 

kondisinya masing-masing. 

3. Menjalin hubungan di antara sesama Muslim. Mereka diwajibkan 

untuk saling tolong-menolong . Orang Islam tidak bisa diserahkan 

kepada musuh dalam pertempuran membela agama. 

4. Nabi Saw. adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Penyelesaian 

masalah yang diperselisihkan berada dalam otoritas Rasulullah Saw. 

5. Menentukan hubungan antara suku-suku Yahudi dengan orang-orang 

Arab Yastrib. Orang-orang Yahudi memiliki kewajiban yang sama 

dengan orang-orang Islam dalam menanggung belanja negara. Orang 

Yahudi berhak menjalankan agamanya begitu pula orang Islam. 

Adannya hubungan baik dalam bentuk persekutuan. 

6. Orang Islam dan Yahudi sama-sama berkewajiban mempertahankan 

Yastrib dari serangan musuh. 

7. Madinah adalah kawasan damai. Barang siapa keluar dari Madinah 

maka dia tidak mendapat perlindungan, dan barang siapa tinggal 
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tetap di Madinah maka ia berhak memperoleh perlindungan selama 

tidak melakukan pelanggaran.
45

 

Deskripsi tersebut dapat dipastikan, Madinah telah memenuhi 

kesempurnaan dari unsur-unsur yang menjadi syarat adanya negara. 

Wilayah Negara Madinah yang terbagai dalam beberapa daerah kekuasaan 

seperti,Tayma, al-Janad, Banu Kindah, Mekkah, Najran, Yaman, 

Hadramaut, Oman dan Bahrain sebagai provinsi,
46

 adalah bukti adanya 

unsur yang menjadi syarat dalam pandangan ilmu politik dan 

ketatanegaraan. Unsur rakyat di negara Madinah adalah terdiri dari berbagai 

kelompok sosial, seperti kaum Muhajirin, Anshar dan kaum Yahudi serta 

sekutu-sekutunya yang menetap di kota ini, yang menjadi satu komunitas 

kebangsaan. Unsur pemerintahan yang berdaulat adalah Nabi Saw. sebagai 

kepala negara yang diangkat rakyat Madinah secara demokratis dan dibantu 

para sahabatnya. Undang-undang dijalankan atas prinsip al-Qur’an dan 

dilegitimasi oleh sebuah konstitusi tertulis, hasil konsensus politik secara 

bersama, yang merupakan penjabaran dari al-Qur’an. 
47
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Bersatunya komunitas sosial yang kompleks menjadi satu komunitas 

kebangsaan di dalam kota Madinah, dan diangkatnya  pemimpin sekaligus 

kepala pemerintahan negara serta merumuskan landasan organisasional 

yang dikenal dengan Shahiah, bagi sebuah imperium dunia, menurut Robert 

N. Bellah merupakan suatu langkah maju yang mencolok dan terlalu 

modern pada tempat dan masanya.
48

  

Para pakar ketatanegaraan dan pengamat politik Barat, seperti B.D. 

Macdonald menyatakan, pasca Muhammad Saw. hijrah dari Mekkah ke 

Madinah barulah terbentuk negara Islam pertama sekaligus meletakkan 

dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam.
49

 Klaim  Madinah pada 

masa Nabi Saw. sebagai negara diakui oleh Thomas W. Arnold yang 

menyatakan Nabi Saw. bukan hanya pemimpin agama tetapi juga seorang 

kepala negara di Madinah. Fazlur Rahman seorang tokoh Neo-Modernisme 

Islam juga menyatakan, masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi Saw. 

merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada 

terbentuknya suatu komunitas atau umat muslim.
50
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diterjemahkan oleh Rudy Harisyah Alam dengan judul, Esei-esei Tentang Agama di Dunia 
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Sebagian kalangan menyatakan, Madinah sering kali dianggap 

sebagai inti pertama dari negara Islam, yang dari luar tampak seperti negara 

kota (city State) sebagaimana terdapat di kawasan Yunani kuno. Hanya saja 

terdapat perbedaan yang menonjol, bahwa Yunani berupaya membentuk 

suatu kota yang mandiri dan relatif tertutup dari campur tangan luar, 

sedangkan negara kota Madinah adalah bagaikan sebuah biji benih yang 

berkembang tumbuh menjadi pohon yang rindang, dapat menjadi tempat 

bersandar bagi hamba yang kelelahan, daunnya yang rimbun tempat 

bernaung para musyafir yang berdatangan, dan buahnya menjadi makanan 

yang lezat bagi manusia yang sangat membutuhkannya.
51

 Maksud dari 

analogi perbedaan eksistensi negara kota Madinah dan Yunani adalah, 

Madinah sebagai negara yang terbuka siap menerima siapa dan dari 

manapun selama tidak menjadi ancaman terhadap negara, sedangkan 

Yunani relatif tertutup.  

Dengan demikian, patutlah diakui, pasca hijrah Nabi Saw. dari 

Makkah ke Madinah merupakan awal terbentuknya sebuah negara yang 
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 H. Munawir Syadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 

1995), h. 337-338. 
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berdaulat.
52

 Karena unsur-unsur yang diklasifikasikan dalam ilmu politik 

dan ketatanegaraan secara historis telah terbukti. 
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BAB III 

 

KONSTRUK PEMERINTAHAN MADINAH MASA NABI SAW 

A. Landasan Konstitusional Pemerintahan Masa Nabi Saw. 

 Nabi saw. adalah seorang Rasul yang menjalankan misi ketuhanan 

kepada semua umat manusia. Islam menjadi pegangan yang diperintahkan 

Tuhan untuk mengajarkan kepada umat manusia sejak berada di Makkah 

sampai beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau mendirikan sebuah 

pemerintahan sebagai kewajiban idiologis dalam mengemban misi 

kebenaran (Islam). Ketika beliau diangkat masyarakat Madinah menjadi 

kepala pemerintahan negara, Islam tetap menjadi pijakan dalam 

menjalankan amanah kepala negara.  

 Ketika bertanya tentang apa landasan konstitusional masa 

pemerintahan Nabi Saw.? Maka sudah tentu Islam tetap menjadi 

jawabannya, karena Islam adalah ajaraan universal yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Semuanya adalah 

piranti-piranti strategis dari ajaran Islam yang sesungguhnya tidak bisa 

dipisahkan dan dikotomikan antara satu dengan lainnya. Karena pada 

akhirnya akan menjadi satu kesatuan ajaran yang membawa dan 
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memperkenalkan manusia pada sebuah kehidupan yang penuh dengan nilai 

dan norma yang benar. 

 Yusuf al-Qardawy dalam hal ini mengemukakan bahwa, daulah atau 

negara Islam adalah daulah konstitusional, tercermin dalam prinsip-prinsip 

Islam dan hukum-hukum syariat yang terdapat dalam al-Qur’an dan yang 

dijelaskan di dalam sunnah Nabawy. Menurutnya, daulah ini bukan hanya 

sebuah pilihan untuk komitmen terhadap konstitusi atau hukum perundang-

undangan, melainkan karena tuntutan keislaman dan dalil keimanan.
1
 Islam 

sebagai landasan konstitusional pemerintahan Nabi Saw. yang terjabarkan 

melalui wahyu Tuhan, penulis analogikan seperti anggaran dasar yang 

dikenal dalam terminologi organisasi. Sehingga di dalamnya telah memuat 

prinsip-prinsip dasar tentang eksistensi sebuah negara. 

 Dalam sejarah, Negara Madinah terdapat sebuah konstitusi tertulis, 

yang dilahirkan melalui konvensi antara masyarakat Madinah dengan Nabi 

Saw. sebagai kepala pemerintahan negara. Hasil konvensi ini kemudian 

menjadi dokumen terkenal yang dinamakan Shahifah atau Piagam Madinah. 

Konstitusi tersebut merupakan konstitusi pertama dalam sejarah Islam, 

                                                 
1
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dengan judul, Fiqh Daulah (Cet.I; Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997),  h. 46-47.  
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bahkan sejarah kemanusiaan.
2
 Piagam ini menurut penulis, sengaja dibuat 

Nabi Saw, karena mengingat latarbelakang masyarakat Madinah ketika itu 

adalah multi etnis dan agama, sekaligus sebagai upaya menghindari 

menguatnya opini faksimisme
3
 agama dan etnis dalam negara, yang 

sesungguhnya telah diterangkan Allah kepda Rasul melalui Wahyu Tuhan 

sebelumnya. Maka perjanjian ini sifatnya mengikat sekaligus menjadi 

kerangka kerja pemerintahan Nabi Saw. 

 Lahirnya Piagam ini menurut penulis adalah langkah politik Nabi 

Saw. yang harus dilakukannya. Sehingga benar pendapat  sebagian kalangan 

yang menyatakannya sebagai konsensus politik yang dideklarasikan 

pemerintahan Nabi Saw. pada seluruh warga negaranya.
4
 Dokumen inilah 

menjadi bukti, dan sebagai pegangan atas kontrak politik yang disepakati 

secara demokratis antara masyarakat Madinah dan Nabi Saw. sebagai kepala 

negara. 
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 Berikut ini beberapa pokok-pokok ketentuan yang sangat prinsipil 

dalam Piagam Madinah, antara lain: 

1. Tidak satu kelompok pun seluruh masyarakat yang turut 

menandatangani piagam ini membentuk satu kesatuan kebangsaan. 

2. Jika di antara kelompok yang turut menandatangani piagam ini 

diserang oleh musuh, maka kelompok yang lain harus membelanya 

dengan menggalang kekuatan gabungan. 

3. diperkenankan mengadakan persekutuan dengan kafir Quraisy atau 

memberikan perlindungan kepada mereka atau membantu mereka 

mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. 

4. Orang Islam, Yahudi dan seluruh warga Madinah yang lain bebes 

memeluk agama dan keyakinan masing-masing dan mereka dijamin 

kebebasannya dalam menjalankan ibadah masing-masing. Tidak 

seorangpun dibenarkan mencampuri urusan agama lain. 

5. Urusan pribadi atau perseorangan dan perkara-perkara kecil 

kelompok nonmuslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara 

keseluruhan. 

6. Setiap bentuk penindasan dilarang. 

7. Mulai hari ini, semua bentuk pertumpahan darah, pembunuhan, dan 

penganiayaan diharamkan diseluruh negara Madinah. 

8. Muhammad saw. adalah kepala negara Madinah dan memegang 

kekuasaan peradilan tertiinggi.
5
 

 

Piagam ini mempunyai legitimasi yang sangat berarti bagi kehidupan 

politik  umat Islam dan bangsa Madinah secara keseluruhan. Ia dipandang 

sebagai undang-undang dasar tertulis pertama sepanjang sejarah peradaban 

dunia. Karena sebelum Nabi Saw ada, para penguasa dunia tidak 

menyertakan undang-undang tertulis untuk mengatur dasar-dasar 

                                                 
5
 K. Ali, Sejarah Islam dari Awal Sampai Runtuhnya Dinasti Usmani (Tarikh Pramodern)  

(Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 66-67. 
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kekuasaannya. Maka Muhammad-lah tokoh pertama dunia yang menyadari 

akan arti pentingnya keterlibatan rakyat dan dukungan mereka dalam sebuah 

sistem pengelolaan negara.
6
 

Kehadiran Nabi Saw. sebagai pengemban misi agama Islam, sampai 

pergulatan beliau pada proses politik pun tetap konsisten pada misi 

utamanya, yakni dakwah Islam. Terbukti dalam perjalanan sejarah 

perpolitikannya, sejak beliau menjadi kepala pemerintahan negara sampai 

melahirkan sebuah konstitusi tertulis yang dikenal dengan Piagam Negara 

Madinah di tengah-tengah masyarakat yang multi etnis dan agama, sarat 

dengan prinsip-prinsip keislaman. Sehingga Islam dan konstitusi yang 

dilahirkannya, tetap mempunyai relevansi yang signifikan. Selengkapnya 

bisa dilihat kutipan naskah Piagam Madinah sebagai berikut: 

Bismillahirrahmanirrahim 

1. Ini adalah perjanjian dari Muhammad Saw. Nabi Rasulullah) yang 

berlaku untuk kaum mukmin dan muslim dari golongan Quraisy dan 

warga Yastrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan 

ikut serta berjuang bersama mereka. 

2. Kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup 

berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. 

3.  Kelompok Muhajirin yang berasal dari kaum Quraisy, dengan  tetap 

memegang teguh prinsip Aqidah, mereka bahu-membayu membayar 

denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik 

tebusan pembebasan anggota yang ditawan. 
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4. Bani ‘Auf dengan tetap memegang teguh prinsip Aqidah, mereka 

bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 

dengan baik dan adil membayar tebusan pembebasan warganya yang 

ditawan. 

5. Bani al-Harits (dari warga al-Khazraj) dengan teguh memegang 

prinsip Aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama 

mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan 

pembebasan bagi warganya yang ditawan. 

6. Bani Sa’idah dengan teguh memegang prinsip Aqidah, mereka bahu 

membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 

membayar dengan baik dan adil tebusan pembebasan bagi warganya 

yang ditawan. 

7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip Aqidah, mereka bahu 

membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 

membayar dengan baik dan adil tebusan pembebasan bagi warganya 

yang ditawan. 

8. Bani al-Najjar  dengan teguh memegang prinsip Aqidah, mereka 

bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 

membayar dengan baik dan adil tebusan pembebasan bagi warganya 

yang ditawan. 

9. Bani ‘Amr bin ‘Auf dengan teguh memegang prinsip Aqidah, mereka 

bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 

membayar dengan baik dan adil tebusan pembebasan bagi warganya 

yang ditawan. 

10. Bani al-Nabit dengan teguh memegang prinsip Aqidah, mereka bahu 

membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 

membayar dengan baik dan adil tebusan pembebasan bagi warganya 

yang ditawan. 

11. Bani al-Aus  dengan teguh memegang prinsip Aqidah, mereka bahu 

membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 

membayar dengan baik dan adil tebusan pembebasan bagi warganya 

yang ditawan. 

12. (a) Kaum Muslimin tidak membiarkan seseorang Muslim dibebani 

dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan 

dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda. 

(b) Seorang Muslim tidak akan bertindak tidak senono terhadap 

sekutu (tuan atau hamba sahaya) Muslim yang lain. 

13. Kaum Muslimin yang taat (bertakwa) memiliki wewenang 

sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang Muslim 
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yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, 

permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum Muslimin. Kaum 

Muslimin berwewenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan 

sungguhpun ia anak Muslim sendiri. 

14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk membunuh orang 

Muslim lain untuk kepentingan orang kafir dengan mmerugikan 

orang Muslim. 

15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak 

mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim 

dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah perlindungan bagi 

orang Muslim yang lain. 

16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan 

dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan 

perbuatan makar yang merugikan. 

17. Perdamaian bagi kaum Muslim adalah satu. Seorang Muslim tidak 

akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar muslim dalam 

perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas nama 

persamaan dan keadilan. 

18. Keikutsertaan wanita dalam peperangan dengan kami dilakukan 

secara bergiliran.
7
 

19. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin, sebagai satu badan, solider 

sesamanya dalam bertempur di jalan Allah. 

20. (a) Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa, tekun dalam 

mengikuti jalan yang terbaik dan terlurus. 

(b) Sesungguhnya orang musyrik tidak akan melindungi harta dan 

jiwa orang  Quraisy, demikian juga ia tidak akan menghalangi 

orang mukmin dalam hal ini. 

21. Sesungguhnya siapa yang membunuh seorang mukmin dengan 

sengaja dan ini terbukti, ia akan dibunuh pula sebagai pembalasan, 

kecuali pewaris yang bersangkutan setuju dengan uang ganti 

kematian (blood-money); dan sesungguhnya orang-orang mukmin 

akan menegakkan ini, dan tidak ada sikap serta tindakan lain yang 

halal yang mungkin mereka lakukan. 

22. Sesungguhnya tidak halal untuk tiap mukmin, yang telah menerima 

isi dokumen ini dan percaya kepada Allah dan hari kemudian, untuk 

memberi pertolongan atau perlindungan kepada orang tersebut, mka 
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laknat dan kemarahan Allah akan tiba atasnya pada hari kiamat, dan 

tidak ada bayaran atau konpensasi akan diterima dari padanya (yaitu 

dari pelindung pembunuh tadi). 

23. Dan bila kamu berselisih tentang sesuatu, maka hendaklah kamu 

kembalikan kepada Allah dan Muhammad Saw. 

24. Sesungguhnya orang-orang Yahudi memikul  biaya mereka bersama 

orang mukmin selama mereka berperang bersama-sama. 

25. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bani  ‘Awf  akan dianggap 

sebagai satu umat bersama-sama dengan orang mukmin, untuk orang 

Yahudi agama mereka, dan untuk orang mukmin agama mereka, baik 

orang tersebut merupakan orang yang dilindungi  (mawali) maupun 

anggota asli, kecuali siapa yang berbuat aniaya (zalim) dan 

pelanggaran terhadap perjanjian, maka tidak siapapun yang akan 

dirugikan, kecuali dirinya sendiri dan ahli bait (anggota rumah 

tangganya). 

26. Sesungguhnya orang-orang Yhudi Bani Najjar mempunyai hak-hak 

sama dengan orang-orang Yahudi dari Bani ‘Awf. 

27. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Harits mempunyai hak-hak 

sama dengan orang Yahudi bani ‘Awf. 

28. Sesungguhnya orang-orang yahudi Bani Sa’idah mempunyai hak-hak 

sama dengan orang Yahudi bani ‘Awf. 

29. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Jusyam mempunyai hak-

hak sama dengan orang Yahudi Bani awf. 

30. Sesungguhnya orang-orang Yahudi bani al-‘Aws mempunyai hak-

hak sama dengan orang Yahudi Bani  ‘Awf. 

31. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bani Tsa’labah mempunyai 

hak-hak yang sama dengan orang Yahudi dari Bani ‘Awf, kecuali 

siapa yang berbuat aniaya (zalim) dan pelanggaran terhadap 

perjanjian, tidak siapapun yang ia rugikan kecuali dirinya sendiri dan 

ahli baitnya. 

32. Sesungguhnya Jafnah merupakan cabang dari Bani Tsa’labah, malah 

seperti mereka. 

33. Sesungguhnya Bani al-Syuthaibah, hak mereka seperti orang-orang 

Yahudi Bani ‘Awf ; dan sesungguhnya perjanjian harus ditegakkan, 

bukan dilanggar. 

34. sesungguhnya orang-orang yang dilindungi dari Tsa’labah, hak 

mereka sama dengan anggota asli mereka. 

35. Sesungguhnya kelompok keci (bithanah) dari orang-orang Yahudi, 

hak mereka sama dengan anggota asli mereka. 
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36. (a). Sesungguhnya tidak seorangpun di antara mereka akan keluar 

melakukan ekspedisi militer kecuali dengan izin Muhammad 

Saw.  

(b). Sesungguhnya tidak suatu hambatanpun dibenarkan terhadap 

usaha seseorang membalas luka yang dikenakan; dan 

sesungguhnya siapa yang mmenumpahkan darah, ia dan ahli 

baitnya akan bertanggungjawab atasnya kecuali bila ia dianiaya. 

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang memperhatikan 

ini. 

37. (a). Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengeluarkan mereka, dan 

orang-orang muslim mengerluarkan biaya mereka. Sesungguhnya 

di antara mereka ada pertolongan sesamanya terhadap siapa yang 

memerangi perjanjian (Shahifah) ini. Sesungguhnya di antara 

mereka nasihat-menasihati, dan berbuat baik, serta tidak 

melakukan pelanggaran. 

(b) Sesungguhnya tidak seorang pun melanggar janji sesamanya 

(halif). Sesungguhnya pertolongan diberikan kepada yang 

dianiaya. 

38. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengeluarkan nafkah mereka 

beserta orang-orang mukmin selama mereka bersama-sama 

berperang. 

39. Sesungguhnya lembah Yastrib (Madinah) merupakan daerah haram 

bagi peserta dokumen (Shahifah) ini. 

40. Sesungguhnya orang yang dilindungi dianggap seperti anggota asli 

(yang memberi perlindungan), ia tidak akan diganggu, ia juga tidak 

akan melanggar perjanjian. 

41. Sesungguhnya seseorang tdak akan memperoleh perlindungan tanpa 

izin orang-orang asli dari sesuatu tempat. 

42. Sesungguhnya apabila terjadi pembunuhan atau perselisihan diantara 

peserta dokumen (Piagam) ini, yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan keributan, ia akan dirujuk kepada Allah dan Rasulullah 

Saw. ; dan sesungguhnya Allah merupakan jaminan atas 

terselenggaranya isi dokumen ini dengan sebaik-baiknya. 

43. Sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak akan diberi perlindungan, 

demikian pula orang-orang yang menolongnya. 

44. Sesungguhnya pertolongan akan saling diberi antara mereka (muslim 

dan Yahudi ) terhadap para penyerang Yastrib. 

45. (a). Apabila mereka (orang Yahudi) diajak untuk perdamaian, 

menyertai dan berpegang padanya, mereka menyertai dan 
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berpegang padanya; dan bila mereka mengajak hal yang sama, 

maka merupakan kewajiban para orang mukmin untuk juga 

berbuat hal yang sama, kecuali bila berperang untuk agama. 

(b).Merupakan kewajiban bagi tiap kelompok untuk 

bertanggungjawab atas bagian (dari kota) yang mereka hadapi. 

46. Sesungguhnya orang Yahudi dari al-‘Aws, baik orang yang 

dilindungi maupun yang asli menjadi anggota, mempunyai hak yang 

sama dengan peserta dari dokumen (Shahifah) ini, dengan 

melaksanakan sebaik-baiknya isi dokumen ini; Dan sesungguhnya 

hanya pelaksanaan yang dituntut bukan pelanggaran. Tiap pembuat 

kesalahan akan mendapat balasan untuk dirinya saja. Llah akan 

menjadi jaminan atas pelaksanaan isi dokumen tersebut secara jujur 

dan sungguh-sungguh. 

47. Sesungguhnya ketentuan (kitab) ini tidak melindungi orang zalim 

(pelanggar) janji. Dan sesungguhnya siapa yang pergi keluar untuk  

berperangmemperoleh keamanan, kecuali bila ia zalim dan 

melakukan pelanggaran. Sesungguhnya Allah menjadi pelindung 

bagi orang-orang yang melaksanakan dan mematuhi perjanjian dan 

Muhammad Saw. juga demikian.
8
      

 

Deskripsi yang mengidentifiksi landasan konstitusional pemerintahan 

Nabi Saw. di atas bisa ditunjukkan kepada dunia, bahwa Islam merupakan 

landasan konstitusional pemerintahan Muhammad Saw. , yang kemudian 

dijabarkan secara kondisional dalam bentuk tertulis secara konvensional 

bersama rakyat Madinah, yang dikenal dengan Piagam Madinah. Sehingga 

menurut persepsi penulis, antara al-Qur’an dan Piagam Madinah adalah satu 

kesatuan yang bersifat konstitusional. Hanya dibedakan secara 

                                                 
8
 Deliar Noer, Islam dan Masyarakat ( Cet. I; Jakarta : Yayasan Risalah, 2003),  h. 135-

138. 
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organisasional, yaitu al-Qur’an penulis analogikan seperti sebuah Anggaran 

Dasar, dan Piagam Madinah adalah Anggaran Rumah Tangganya. 

Al-Qur’an menjadi pijakan konstitusional pemerintahan Nabi Saw. 

yang penulis posisikan sebagai sebuah Anggaran Dasar organisasi, adalah 

bukan sebuah persepsi yang ahistoris. Beberapa prinsip pemerintahan yang 

dipegang Rasulullah Saw. selama beliau menjadi kepala pemerintahan di 

Madinah, seperti  prinsip persatuan dan kesatuan umat (nasionalisme), 

prinsip keadilan, kepemimpinan, persamaan hak dan kebebasan 

berpendapat, persaudaraan, prinsip hidup bertetangga / hubungan 

internasional, tolong-menolong dan membela yang lemah, prinsip 

perdamaian, prinsip administrasi pemerintahan, dan prinsip kebebasan 

beragama, sebelumya telah terjabarkan dalam Islam melalui wahyu Tuhan 

(al-Qur’an) yang  keseluruhannya menjadi ajaran yang harus dijalankan.  

B. Sistem Administrasi Pemerintahan Masa Nabi Saw. 

 Administrasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena 

harus disadari bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam setiap 

kegiatannya pasti berpusat pada kelompok, tanpa kelompok, manusia tidak 

dapat berfungsi dengan layak. Dalam kelompok itu, manusia berinteraksi 
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dan berpartisipasi untuk mencapai suatu tujuan bersama sehingga dengan 

sendirinya akan melahirkan peran dan fungsi administratif. 

 Administrasi negara pada umunya diketahui sebagai bidang studi 

temuan abad dua puluh. Tetapi sesungguhnya administrasi negara telah 

berusia setua manusia atau ada sejak adanya manusia. Para penggali 

tambang misalnya, sudah melaksanakan fungsi administrasi. Hal yang sama, 

juga dilakukan seorang kepala keluarga dan kepala suku. Pernyatan di atas 

berangkat dari sebuah pemahaman, bahwa administrasi adalah proses 

mengurus atau mengawasi orang dan mengelola masalah-masalah,
9
 

termasuk seluruh kegiatan kelompok yang terorganisasi dengan cara 

seefisien dan seefektif mungkin, dalam upaya melaksanakan atau mengelola 

tugas pemerintahan dan bagian-bagiannya, dengan cara kerja sama, 

membina keharmonisan, dan mengambil keputusan yang rasional.
10

  

 Menyadari akan makna administrasi bahwa manusia adalah makhluk 

sosial yang heterogen namun saling membutuhkan dalam kehidupannya, 

maka membutuhkan sebuah sistem hidup 

                                                 
9
Muhammad A. Al-Buraey, Administrative Development; an Islamic Perspective, 

diterjemahkan oleh Achmad Natsir dengan judul, Islam; Landasan Alternatif Administrasi 

Pembangunan, Ed. I (Cet. I; Jakarta : Raja Wali, 1986), h. 232-234. 

10
 Ali Anwar Yusuf, Wawasan Islam (Cet. I; Bandung : Pustaka Setia, 2002),  h. 113-114.  
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 Secara historis, Nabi aw. telah mempraktekkan administrasi 

pemerintahan atau negara ketika beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah dan 

diangkat menjadi kepala pemerintahan atau negara oleh Masyarakat 

Madinah. Dalam melaksanakan administrasi Nabi Saw. dan orang-orang 

Islam memposisikan al-Qur’an sebagai acuan utama yang dijadikan dasar 

seperti halnya konstitusi. Kemudian beliau mengimplementasikan 

kewajiban yang harus dijalankan oleh umat ke dalam konsensus bersama 

yang dikenal dengan nama Shahifah. Hasil konsensus tersebut terjabarkan 

segala aturan tentang hak dan kewajiban rakyat terhadap negara. Nabi Saw. 

sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penerapan aturan hukum al-

Qur’an dan kasus-kasus yang tidak diatur dalam al-Qur’an. Sekalipun 

Muhammad Saw. sebagai pemegang otoritas dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan penting, beliau tetap meminta saran dan pendapat dari para 

sahabatnya.
11

 

 Di tengah-tengah komunitas muslim, Nabi Saw. sebagai pemegang 

otoritas kekuasaan tertinggi. Seperti kekuasaan untuk membuat undang-

undang atau peraturan hukum, kekuasaan untuk melaksanakan undang-

undang, dan kekuasaan untuk menjastifikasi (mengadili) atau sebagai hakim 

                                                 
11

 Abd Gaffar Azis, op. cit., h. 185-186. 
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(qadhi).
12

 Bagian-bagian kekuasaan tersebut diistilahkan oleh John Locke 

dalam bukunya, Two Trities on Civil Goverment sebagai Kekuasaan 

Legislatif (pembuat undang-undang), Legislatif (pelaksana undang-undang) 

atau pemerintah dan kekuasaan mengadili atau Hakim disebutkan 

Montesquieu dalam bukunya, L Esprit des Lois sebagai Kekuasaan 

Yudikatif. Nabi Saw. juga sebagai panglima tertinggi dan kepala 

administrasi pemerintahan yang mengatur tata hubungan sosial.
13

   

 Rasulullah Saw. menjadikan masjid sebagai sentral aktifitas 

pemerintahannya. Di dalam masjid ini, seluruh kegiatan keagamaan, sosial, 

dan politik dilaksanakan, seperti memimpin shalat, memberikan khutbah 

dan nasehat, sidang-sidang penting yang membahas masalah negara, 

menulis surat-surat untuk para kepala negara asing, kepala suku dan surat 

instruksi lainnya. Menerima para duta besar dan diplomat asing sekalipun 

bukan orang Islam bersama sahabatnya. Beliau bahkan mengizinkan untuk 

melaksanakan kebaktian dalam masjid, seperti terjadi pada delegasi Najran 

yang beragama Kristen.
14

 Semua yang bersifat perjanjian, instruksi dan 

                                                 
12

 Abd. Qadir Djaelani, Sekitar Pemikiran Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Media Dakwah, 

1994), h. 114-115. 

  

13
 Abd Gaffar Azis, loc. cit. 

14
 Ibid., h. 186-190.  
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ketentuan lain seperti konsensus dengan suku atau kewajiban pajak 

senantiasa ditulis dalam dokumen resmi.  

 Kepemimpinan Nabi Saw. oleh sebagian kalangan yang tidak 

mengakui adanya negara Islam, beliau diklaim sebagai figur pemimpin yang 

diktator, bertindak sewenang-wenang dan karena pemerintahan yang 

dipimpinnya bersifat sentralistik. Penilaian ini sesungguhnya tidak benar, 

sebab Madinah ketika itu adalah sebuah negara yang masih sedang dalam 

proses peletakan dasar. Konstitusinya berasal dari Tuhan bukan produk 

manusia. Keberadaan Nabi Saw. bukan hanya pemegang kekuasaan, tetapi 

juga sebagai guru penuntun untuk umat manusia dan konsistensi 

menjalankan kekuasaannya tetap berada di atas prinsip-prinsip al-Qur’an.
 15

 

 Nabi Saw., seperti yang dikemukakan di atas bahwa 

pemerintahannya bersifat sentralistik, beliau tetap menjunjung tinggi 

permusyawaratan dengan tetap senantiasa meminta pendapat para 

sahabatnya dalam menyelesaikan masalah-masalah penting. Beliau pernah 

mempertimbangkan Usul Hubbab ibn Munzir dalam masalah penerapan 

pasukan di saat menghadapi perang Badar. Demikian juga ketika Nabi Saw. 

mendengar informasi rencana penyerangan orang-orang Musyrik, ia 

meminta saran dan pendapat dari para sahabatnya. Pada saat itu pendapat 

                                                 
15
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yang berkembang di kalangan para sahab ada dua versi. Satu kelompok 

berpendapat sebaiknya keluar dari Madinah, dan kelompok kedua 

menginginkan untuk tetap bertahan di Madinah. Nabi. Nabi Saw. pada 

awalnya mendukung kelompok yang kedua, tetapi karena pendapat yang 

pertama mayoritas, beliau balik mendudung kelompok yang pertama.
 16

 

 Rasulullah Saw. juga pernah mencabut kesepakatannya dengan suku 

Ghathfan ketika terjadi penyerbuan kota Madinah dalam perang Khandaq. 

Suku Ghathfan meminta untuk diberikan sepertiga buah-buahan Madinah 

sebagai konsesi atas ketidakterlibatan mereka dalam pertempuran melawan 

Nabi Saw. Tapi karena tidak disetujui oleh para sahabatnya seperti Sa’ad ibn 

Mu’adz dan Sa’ad ibn Ubadah yang setelah mengetahui kesepakatan itu 

adalah pendapat pribadi Nabi Saw. bukan wahyu Tuhan, langsung menolak 

keputusan itu, walau Nabi Saw. telah menulis perjanjian damai dengan 

komandan pasukan Ghathfan. Hanya saja beliau belum menandatanganinya, 

yakni belum final. Dengan segala alasan Sa’ad menolak, akhirnya 

Rasulullah Saw. menarik kembali keputusannya.
17

 Ini adalah bukti historis 

menurut penulis, beliau sebagai kepala negara tetap menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip musyawarah sekaligus sebagai peletak awal prinsip 

                                                 
16

 Ibid. 

17
 Ibid., h. 188-189. 
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permusyawaratan (Nidzam Syura) dan juga sebagai bukti adanya 

demokratisasi dalam pemerintahannya. 

 Dalam menjalankan pemerintahan, Rasulullah Saw. mengangkat 

beberapa pegawai administrasi yang dibebani tugas-tugas tertentu. Jumlah 

mereka berkisar 42 orang. Tugas mereka antara lain, Usman sebagai 

pencatat wahyu, Zubair ibn al-Awwam dan Juhaim ibn Shalth bertugas 

mencatat zakat, Mughirah ibn Syu’ban dan Husain ibn Numair mencatat 

kontrak-kontrak keperdataan, Abdullah ibn al-Arqam dan al-Alla’ ibn 

‘Uthbah pencatat data suku-suku, Zaid ibn Tsabit sebagai pembuat draft 

surat-surat yang akan dikirim Nabi Saw. kepada kepala negara asing, 

sekaligus menjadi penerjemah Rasul untuk behasa Persia, Romawi, Qibthi, 

Etiopia dan Ibrani. Sedangkan Surahbil ibn Hasnah mengurus 

penandatanganan surat-surat. Tugas Zaid terkadang digantikan oleh 

Abdullah ibn al-Arqam, Ali ibn Abi Thalib sebagai notulen dalam 

perjanjian-perjanjian damai. Pencatat devisa negara dari harta rampasan 

(ghanimah) dijalankan oleh Mu’aiqib ibn Fatimah. Hadhalah ibn Arabi 

dikenal sebutan al-Katib adalah petugas pemegang stempel dan 

memubuhkannya ke dalam surat-surat. Ia mendapat julukan “al-Katib” 
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karena senantiasa menjadi pengganti semua pegawai administrasi yang 

berhalangan.
18

 

 Sebagaimana lazimnya sebuah negara modern, Nabi Saw. dalam 

pemerintahannya membawahi beberapa wilayah dan menugaskan orang-

orang tertentu untuk menjadi al-Wali (gubernur), al-Amir (pengumpul 

pajak), al-Qadhi (hakim). Pada masa itu, wilayah kekuasaan Nabi Saw. 

dibagi dalam beberapa provinsi: Madinah sebagai ibu kota negara, Taymah, 

al-Janad, daerah Banu Qindah, Mekkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman, 

dan Bahrain. Setiap provinsi ini Nabi menunjuk seorang Wali atau gubernur 

untuk mendidik penduduk tentang dasar-dasar ajaran, menegakkan hukum 

dan ketertiban, menyusun pelaksanaan keadilan dan melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan serta administrasi dalam bentuk yang sederhana. 

Kualifikasi setiap wali yang ditunjuk Nabi Saw. harus shalih, adil, memiliki 

pengetahuan tentang Islam dan senantiasa tulus ikhlas.
19

 

 Pada setiap provisnsi tersebut, Nabi Saw. juga menegaskan 

pengumpul pajak untuk mendatangi rumah masing-masing untuk 

mengumpulkan zakat dan sedekah (derma) dari umat Islam dan menarik 

jizyah (pajak) perlindungan dari kaum non-muslim yang tinggal di daerah 
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 Ibid., h. 191-192. 

19
 Muh. A. Al-Buraey, op. cit., h. 254.   
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muslim dan mendapat perlindungan. Sumber-sumber pengumpulan pajak 

inilah menjadi pendapatan belanja negara ditambah pendapatan dari harta 

rampasan perang (ghanimah), fa’i (pendapatan dari tanah milik negara), dan 

kharaj (pajak tanah).
20

 

 Selain badan amil sebagai petugas pelayanan umum, Rasul juga 

menunjuk seorang hakim (qadhi) untuk setiap provinsi bersama gubernur 

dan petugas pajak. Tugas hakim, menegakkan keadilan, ia tidak berada di 

bawah perintah gubernur, tetapi langsung di bawah kendali Rasul sebagai 

ketua Mahkamah Agung. Segala sesuatunya dilaporkan langsung kepada 

Nabi Saw. Setiap hakim yang diangkat harus memenuhi persyaratan yang 

sangat berat, seperti ia harus seorang yang dikenal ilmunya, menguasai 

hukum, shaleh, adil, jujur, takwa, cerdas, dan memiliki pertimbangan yang 

baik. Ali bin Abi Thalib dan Mu’adz bin Jabal adalah dua orang di antara 

para hakim pilihan Nabi untuk bertugas di provinsi yang berlainan.
21

 

  

 Rasulullah Saw. dalam menjalankan pemerintahan menggunakan 

prinsip pertanggungjawaban serta tolak / angsur (check and balance) dallam 

mengawasi pendapatan dan pembelanjaan di setiap provinsi dan juga 
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21
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terhadap pejabat yang melaksanakannya.
22

 Oleh karena itu, para wali, amil 

dan qadhi, masing-masing harus bertanggung jawab secara langsung kepada 

Nabi Saw. atas segala tugas yang diembannya. 

Sejak menjadi kepala pemerintahan Madinah, Rasulullah juga telah 

memperkenalkan sistem pergantian posisi sementara ketika dalam 

bepergian, yang dalam istilah modern dikenal dengan pelimpahan jabatan 

sementara. Rasul setiap kali bepergian jauh dari ibu kota negara, beliau 

mengangkat Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai pengganti kepala negara 

sementara.
23

 Hal itu biasa terjadi di saat Nabi Saw. memimpin pertempuran.  

Menyangkut administrasi keuangan, Nabi saw. belum memiliki 

departemen keuangan seperti dikenal sekarang untuk mengurusi pendapatan 

dan belanja negara. Tetapi secara administratif, Nabi Saw. telah membuka 

sumber-sumber pendapatan negara seperti: zakat, sedekah, jizyah, kharaj, 

fa’i, dan ghanimah. Begitupula Nabi Saw. membelanjakannya secara 

administratif untuk pembangunan seperti bendungan dan melestarikan 

lahan, membagikan dana kepada mereka (rakyat) yang memerlukan, seperti 

fakir miskin, usia tua, cacat, dan yatim piatu. Seluruh kegiatan ini 

dilaksanakan sederhana dengan bantuan para sahabatnya. Lanjut biasanya 

                                                 
22

 Ali Anwar Yusuf, op. cit., h. 115.  

23
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dijadikan sebagai pusat kegiatan pembagian dana yang merupakan bagian 

terbesar dari  pembelanjaan negara.
24

 

Sistem administrasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan 

negara (militer) khusus, tidak ada istilah Departemen Pertahanan dan 

Keamanan seperti negara-negara modern sekarang. Beliau secara langsung 

menanganinya, seperti pengarahan (recruitment), pengadaan senjata, 

perlengkapan, perawatan sampai memberi komando. Selama kepemimpinan 

dan kerasulannya, beliau juga merupakan panglima tertinggi pasukan 

muslim Madinah.
25

 Makanya, beliau senantiasa memimpin pasukannya 

untuk bertempur walaupun beberapa kali pernah beliau menunjuk sahabat 

untuk memimpin pasukan. 

Menurut penulis, dari penjelasan praktek administrasi di atas, harus 

diakui kemampuan beliau dalam meletakkan dasar administrasi sekaligus 

memperkenalkan kepada dunia tentang bagaimana mengelola pemerintahan 

secara adminstratif. Bahkan ini menjadi sebuah teori umum administrasi 

negara dan juga menjadi peninggalan bersejarah. 
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 Muh. A. Al-Buraey, op. cit., h. 256. 
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C.  Prinsip Dasar Pemerintahan Masa Nabi Saw. dan Relevansinya 

dengan Prinsip Islam 

 Dari catatan sejarah, dapat diketahui bahwa kehadiran Rasulullah 

adalah sebagai utusan Tuhan, pembawa dan penyampai amanah kepada 

umat manusia. Tugas pokok itu ia jalankan dengan berbagai macam cara 

berdasarkan petunjuk wahyu. Pada saat hijrah ke Madinah (622 M),
26

 beliau 

mendirikan pemerintahan yang dikenal dengan pemerintahan Madinah. 

Selaku Nabi Saw. yang mengemban tugas suci dari Tuhan dan telah 

memangku amanah selaku pemimpin dari para pengikutnya tentu ada 

prinsip dasar yang beliau terapkan dalam menjalankan sistem 

pemerintahannya. 

 Untuk mengetahui hal itu, maka penulis akan menguraikan sesuai 

dengan spesifikasi bahasan dalam tulisan ini. Dalam pemerintahannya, Nabi 

Saw. meletakkan prinsip (konstitusi) tentang kehidupan publik di Madinah
27

 

yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah dan secara politis menjadi 

acuan dalam pemerintahan Rasulullah. Konstitusi itu menurut penulis pada 

dasarnya mengandung tiga tuntutan utama yang menjadi prinsip dasar 

pemerintahan Nabi Saw. 
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 Tiga prinsip dasar pemerintahan Nabi Saw. yang dimaksud adalah: 

1. Prinsip amanah 

2. Prinsip keadilan 

3. Prinsip musyawarah 

Tiga prinsip dasar di atas mempunyai relevansi terhadap prinsip 

ajaran Islam, untuk lebih detailnya penulis akan menjelaskan. 

1. Amanah 

Prinsip amanah sesungguhnya mempunyai konsekuensi yang amat 

berat, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Memegang 

amanah membutuhkan kejujuran dan keikhlasan yang harus 

dipertanggungjawabkan dalam setiap pergaulan hidup sehari-hari.
28

 

Begitu beratnya tanggungan amanah, Allah Swt. Mensinyalir dalam 

firman-Nya bahwa: Sifat Amanah telah diajukan kepada langit, bumi dan 

gunung-gunung, namun semuanya tidak sanggup memikulnya, karena 

mereka tidak mempunyai karakter, budi dan kebatinan yang kuat untuk 

menunaikannya. Hanya makhluk manusia yang sanggup menjalankannya. 

Tetapi Tuhan kembali berkata, Sayang mereka banyak yang zalim karena 

berpura-pura tidak mau tahu. Allah Swt. melanjutkan perkataan-Nya bahwa 
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amanah itu sangat berguna untuk membedakan antara orang-orang munafik 

yang berhati lemah dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang 

berhati kuat serta sanggup menjalankan amanah.
 29

 Lebih jelas dilihat dalam 

QS. al-Ahzab (33): 72,  

َوالَجَباِل َفَابَينَْ َاْن يحَِْمْلَنَها  ِانَّا َعَرْضَنا االََْماَنَة َعلَى الَسَمَواِت َوْاَالْرِض

 َوَاْشَفْقَن ِمْنَها َوحمََلَهَا اِالْنَساُن ِاَنُه َكاَن َظُلْوًما َجُهْوًال

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah 

itu dan mereka khawatir akan menghinanya, dan dipikullah amanah itu 

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat 

bodoh.
30

 

Tuhan juga mengingatkan dalam QS. al-Anfal (8): 27;  

وَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َلا َتُخوُنوا اللََّه َوالرَُّس

   َتْعَلُموَن

Terjemahnya: 

 

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Tuhan 

dan Rasul-Nya dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah di 

antara kamu, sedangkan kamu mengetahuinya.
 31
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 Memikul amanah sangat berat, karena diketahui definisi amanah 

pada umumnya adalah memegang hak orang lain yang wajib ditunaikan 

kepada yang berhak.
32

  

 Menyadari luasnya kandungan amanah, para pakar 

mengklasifikasikannya dalam tiga macam yaitu: 1). Amanah terhadap 

Tuhan, yaitu kewajiban manusia sebagai makhluk untuk mengabdi kepada 

Tuhan yang menjadi khaliknya 2). Amanah terhadap diri sendiri. Menurut 

Fakhru al-Razi adalah kebijakan manusia untuk menjaga amal perbuatan, 

akhlak budi, dan sopan santun diri sendir sebagai individu, sehingga tetap 

terpelihara kehormatannya dan dihargai sebagai seorang manusia yang baik. 

3). Amanah terhadap sesama manusia, baik hubungan antara individu 

dengan masyarakat atau negara maupun hubungan antara negara dan antara 

bangsa.
33

 

 Alangkah luasnya lapangan yang dimasuki dasar amanah mencakup 

seluruh kepentingan hidup manusia. Jika dijadikan sebagai dasar negara,  

maka seluruh sikap perbuatan, tindakan serta haluan politik kenegaraan 

harus diterapkan di atas dasar amanah.
33

 Amanah adalah jantung dan jiwa 

dari segala hal, tidak ada sifat lain yang paling dijunjung dalam Islam, 
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kecuali sifat amanah dan tidak ada juga sifat yang paling dimurkai dan 

dibenci Tuhan  kecuali sifat khianat.
34

  

 Sifat amanah yang diketahui sebagai salah satu dari prinsip ajaran 

Islam, Rasulullah Saw. di masa pemerintahannya menjadikan pegangan dan 

berupaya menunaikannya kepada seluruh umat manusia pada masa baik 

Islam, Yahudi, Kristen dan lainnya. Untuk bersikap amanah dan 

memberikan konsekuensi bagi mengkhianatinya tercantum dalam kitab 

perjanjian (shahifah) atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam 

tersebut dirumuskan pada saat pemerintahan negara Madinah berhasil 

didirikan Nabi Saw. Beliau membuat perjanjian damai dengan seluruh 

golongan bangsa Yahudi yang berdiam di dalam dan di sekeliling kota 

Madinah. Perjanjian disepakati dan ditandatangani bersama serta 

berkonsekuensi bagi yang mengkhianatinya.
35

 

 Nabi Saw. juga menyerukan dalam konstitusinya untuk senantiasa 

bersikap amanah dalam memelihara stabilitas sosial, tidak sebaliknya 

melakukan instabilitas, berkhianat, melindungi pelaku kekacauan. Adanya 

persamaan hak dalam pemerintahan harus diberikan kepada golongan 

minoritas dan hak-hak bagi yang menjalankan agamanya, menjaga 
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persatuan dan kesatuan dengan saling memberi perlindungan kepada 

kelompok minoritas yang tidak berkhianat dan kelompok yang beraliansi 

dengan orang-orang Islam.
36

 

 Realisasi tertinggi dasar amanah di bidang politik adalah tampak pula 

dalam hubungan antar negara (hubungan internasional) apalagi hubungan itu 

sudah menjadi perjanjian, kedua pihak harus terikat oleh suatu kewajiban 

moral yang tinggi dan tanggung jawab yang besar.  Negara dan rakyatnya 

memikul amanah dan diuji kejujuran serta keikhlasannya untuk menepati 

setiap perjanjian.
37

 

2. Prinsip keadilan 

Prinsip keadilan yang menjadi dasar pemerintahan masa Nabi Saw. 

mendampingi prinsip amanah. Keadilan yang menjadi dambaan setiap 

negara modern sekarang ini, sesungguhnya telah dibicarakan secara tuntas 

sebelumnya, bahkan menjadi amanah kepada umat manusia untuk 

mewujudkannya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan 

budaya dalam suatu negara, sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. al-

Nisa (4): 58; 

ْم َبْيَن النَّاِس َأْن ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُت

َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل

 

 ... 
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Terjemahnya: 

 

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya, dan memerintahkan kamu apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil…
48

 

 

 Senada dengan ayat itu, Abd. Qadir Jaelani mengatakan bahwa 

keadilan memang menjadi asas pokok ajaran Islam karena keadilanlah 

menjadi dasar susunan struktur seluruh alam,
39

 sebagaimana disebutkan oleh 

Tuhan dalam firman-Nya, QS. al-Rahman (55): 7-10;  

َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن(

 

)َألَّا َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن(7

 

)َوَأِقيُموا 8

اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن(

 

)َواْلَأْرَض َوَضَعَها ِلْلَأَناِم9

 

   

Terjemahnya: 

 

Dan langit ditinggikan Tuhan dengan meletakkan timbangan keadilan, 

sebab itu janganlah kamu mengkhianati timbangan keadilan, jangan 

mengurangi timbangan, dan bumi disediakan Tuhan bagi manusia 

untuk menjalankan keadilan itu.
 40

 

 Dari keterangan ini Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata dalam 

tulisannya:  

Sesungguhnya Tuhan mengutus Rasul-rasul-Nya dan menurunkan 

kitab-kitab sucinya supaya melaksanakan keadilan karena di atas 

keadilan itulah didirikan langit dan bumi. Apabila tanda-tanda keadilan 
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tampak dan memperlihatkan wajahnya dengan bentuk apapun juga, 

maka di situlah agama dan syariat (hukum) Tuhan berada.
41

 

Dalam suatu negara, pemerintahannya dituntut untuk berbuat adil. 

Tuntutan ini menjadi amanah yang akan dipertanggungjawabkan, karena di 

hadapannya terdapat masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. 

Proses politik berhadapan dengan berbagai kelompok dan golongan yang 

plural. Seorang yang menjadi pemimpin harus mampu berdiri di atas semua 

golongan, bersikap demokratis dan egalitarian. Ada peringatan pada sang 

pemimpin dari Tuhan lewat firman-Nya, QS. al-Maidah (5): 8;  

 ...َوَال يجَِْرَمنَُّكْم َشَنَاٌن َقْوُم َعلَى َاالَّ َتْعِدُلْوا ِاْعِدُلْوا ُهَو َاْقَرُب لِلتَّْقَوى

Terjemahnya: 

Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum (golongan) 

mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa.
42

 

Nabi Muhammad Saw. pada saat mendirikan pemerintahan Madinah 

beliau diperhadapkan dengan kondisi masyarakat yang sangat majemuk. 

Tetapi dnegan kesadaran jiwa dan kecerdasan pikirannya, mampu 

mempersaudarakan dua kelompok sosial yang berbeda. Beliau 

menghilangkan permusuhan dua kelompok Yastrib yaitu suku ‘Aus dan 

suku Khazraj dan meleburkan (fusi) menjadi satu nama kelompok yakni 
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Anshor. Kemudian selanjutnya mempersaudarakan kelompok Anshor 

dengan kelompok migran Makkah (Muhajirin).
43

  

 Gagasan Nabi Muhammad Saw. dalam menegakkan keadilan tidak 

hanya membangun integritas umat, lebih dari itu ia meletakkan prinsip 

konstitusional tertulis tentang kehidupan publik Madinah dan ketentuan 

Madinah dengan negara-negara lain serta memiliki konsekuensi logis demi 

tegaknya keadilan. 

 Rumusan konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah bukan 

hanya dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan atau anatomy of 

power relationship, yang dapat diubah atau diganti. Kalau power 

relationship sudah berubah tapi dalam gagasan Piagam Madinah Undang-

undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang berfungsi khusus 

yakni menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak 

dan di pihak lain menjamin hak-hak warga negaranya. Undang-undang 

dasar (konstitusi) ini diakui sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang 

berada di bawah al-Quran dan al-Hadits yang harus dijalankan oleh pejabat-

pejabat pemerintah bersama rakyatnya karena konstitusi Madinah 

dirumuskan di atas dasar ajaran pokok Islam seperti salah satunya adalah 
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keadilan. Sehingga apa yang dikatakan Aristoteles, bahwa keadilan 

merupakan syarat mencapai kebahagiaan bagi warga negara maka tujuan 

berdirinya negara adalah menegakkan keadilan bersama, baik penguasanya 

maupun  rakyat yang diperintah.
44

 Inilah tujuan utama Rasulullah Saw. 

sebelumnya dalam mendirikan pemerintahan Madinah.  

 Keterangan di atas bisa disimak sebagai bukti historis. Secara singkat 

perilaku adil yang diperlihatkan Nabi Saw. semasa pemerintahannya, 

penulis melihatnya dari beberapa aspek sebagai berikut: 

a. Keadilan di bidang sosial,  

Menurut keterangan Islam keadilan di lapangan masyarakat dan 

kemanusiaan berdampingan dengan sifat ihsan (kebajikan) dan al-birr 

(kemanusiaan yang tinggi). Jika digabungkan akan menjadi sebuah 

pendirian sosial yang tinggi melebihi dasar keadilan sosial yang dipakai 

orang-orang sekarang.
45

  

Dasar keterangan tersebut secara jelas dilihat dalam firman Allah, 

QS. al-Nahl (16):90, 

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء 

َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن
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Terjemahnya: 

 
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat 
keadilan serta memberi pertolongan kepada seluruh kerabat keluarga. 
Melarang segala kekejian, kemungkaran dan penganiayaan. Allah 
mengajari kamu agar kamu mengingat.

46
 

 

 

 

 
 

 

Rasulullah Saw. sebagai kepala pemerintahan berdiri di tengah-

tengah komunitas masyarakat majemuk dengan niat menegakkan keadilan 

sosial, beliau juga membuat perjanjian yang menjadi undang-undang 

pemerintahan negara, yaitu orang-orang Islam dan suku-suku Yahudi, 

orang-orang Arab Yatsrib dan orang-orang Islam, untuk menjalin hubungan 

baik dan persekutuan, dan menentukan hak dan kewajibannya. Antara 

komunitas yang disebutkan tadi, masing-masing memiliki kewajiban yang 

sama dalam menanggung belanja negara dan mempunyai hak masing-

masing untuk menjalankan agamanya.
47

  

Perlakuan sewenang-wenang antara kelompok mayoritas dan 

minoritas tidak dibenarkan terjadi, perlindungan terhadap kelompok 

minoritas yang bergabung bersama pemerintah diwajibkan memakai prinsip 

taat pada aturan konstitusi.
48
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b. Keadilan di Bidang Ekonomi. 

Orang akan mengingat paham sosialisme yang menuntut persamaan 

hidup dan keadilan ekonomi untuk semua manusia. Teori ini sesungguhnya 

sudah diajarkan Islam secara lebih mendalam. Dasar keadilan ekonomi 

harus menjiwai struktur masyarakat Islam, sehingga tidak satupun dibiarkan 

terlantar atau sia-sia. Prinsip tersebut dijelaskan Allah dalam firman-Nya, 

QS. al-Nisa (4):135, 

 

ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّه َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن ... 

َواْلَأْقَرِبيَن ِإْن َيُكْن َغِنيا َأْو َفِقيًرا َفاللَُّه َأْوَلى ِبِهَما َفَلا َتتَِّبُعوا اْلَهَوى َأْن 

 َتْعِدُلوا َوِإْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا ...
 

Terjemahnya: 

…Berdirilah dengan lurus memegang keadilan, menjadi saksi karena 

Allah sekalipun menyusahkan terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan 

keluargamu. Jika ia kaya atau miskin, maka Tuhan lebih utama dari 

keduanya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu sendiri sehingga 

berlaku tidak adil… 
49

 

 Nabi Saw. di masa pemerintahannya menerapkan sistem 

perekonomian negara senantiasa dengan adil. Hal itu nyata dalam 

pengelolaan pajak, zakat, infak, sedekah, harta rampasan perang dan lain-

lain serta perlindungannya terhadap kebebasan masyarakat untuk mencapai 
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tingkat kemakmuran ekonomi, dan semuanya diatur dalam undang-undang 

konstitusi. 

 Keadilan dalam perekonomian harus diiringi dengan semangat hubbi 

(cinta mencintai) dan infaq (rela berkorban). Oleh karena itu, Jika 

digabungkan, maka akan menjadi sifat kolektif dan kooperatif dalam 

perekonomian.
50

 

 Dari sini penulis berkesimpulan bahwa begitu besar Rasulullah Saw. 

menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya di bidang perekonomian pada 

masa pemerintahannya, sehingga apa yang dia lakukan dan disabdakan 

merupakan bukti sejarah adanya keadilan dan patut menjadi pijakan oleh 

setiap pengikutnya dalam menjalankan amanah kepemimpinan atau 

pemerintahan negara.  

c. Keadilan di Bidang Politik 

Rasulullah Saw. mendirikan pemerintahan mempunyai alasan 

ideologis, maka proses pemerintahan yang dijalankannya pun di atas prinsip 

agama Islam. Setiap hukum yang beliau tetapkan senantiasa bersandar pada 

al-Qur’an sebagai informasi Tuhan dalam menjalankan keadilan. 
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Pada masa pemerintahannya, beliau di samping sebagai kepala 

negara juga sebagai hakim. Setiap orang sama dihadapan hukum, menjadi 

prinsi beliau dalam menjalankan perannya sebagai hakim pengadilan.
51

 Hal 

demikian menunjukkan keadilan dijalankan dengan prinsip kemerdekaan 

(hurriyyah)  dan persamaan (musawah), sehingga dapat dipandang sebagai 

hukum demokratis tertinggi. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis oleh 

imam Muslim dari ibn Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda, 

َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة ُعَيْيَنَة َواْبُن ُنَمْيٍر َقاُلوا َحدََّثَنا ُسْفَياُن 

ْبُن َعْن َعْمٍرو َيْعِني اْبَن ِديَناٍر َعْن َعْمِرو ْبِن َأْوٍس َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن 

يَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفي َعْمٍرو َقاَل اْبُن ُنَمْيٍر َوَأُبو َبْكٍر َيْبُلُغ ِبِه النَِّب

َحِديِث ُزَهْيٍر َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلُمْقِسِطيَن 

ِعْنَد َوُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب اللَِّه َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر َعْن َيِميِن الرَّْحَمِن َعزَّ 

ا َيَدْيِه َيِميٌن الَِّذيَن َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلاَوَجلَّ َوِكْلَت
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Terjemahnya: 

 Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil, pada hari kiamat akan 

berdiri di mimbar-mimbar dari cahaya disisi ar-Rahman, dan kedua 

tangan-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang berlaku adil dalam 
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 Abdul Gaffar Aziz, op. cit., h. 44. 
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 Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, Shahih Muslim, CD Digital Maushu’ah 

Hadis al-Syarif, No. Hadis: 3406, Kitab al-Imarah, Bab: Fadhilah al-Imamal-Adil wa Uqubah al-

Ja’ir wa al-Hats ala al-Rafq  
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memberi putusan hukum, dalam keluarga, dan atas orang yang 

dipimpin
53

 

 

Hadis tersebut secara jelas menegaskan kepada setiap manusia, baik 

sebagai pemimpin, penegak hukum, bahkan setiap keluarga dalam rumah 

tangganya, mereka akan diberi mimbar keselamatan oleh Tuhan, apabila 

dalam hidupnya senantiasa berlaku adil. Oleh karena, setiap jabatan adalah 

amanah yang berat tanggungjawabnya. 

3. Prinsip Musyawarah 

Musyawarah adalah jiwa dari demokrasi dalam Islam, maka prinsip 

musyawarah memiliki fungsi terpenting dalam pemerintahan negara Islam 

dan di sanalah terdapat kekuasaan terbesar.
54

 Pada masa Nabi Saw., 

musyawarah sangat dianjurkan dalam setiap urusan, bahkan menjadi prinsip 

dalam pemerintahannya. Jika mengetahui apakah ada relevansinya dalam 

Islam? Dapat dijawab bahwa Islam menghendaki untuk bermusyawarah 

dalam setiap urusan. Secara jelas bisa dilihat dalam firman Tuhan, QS. Ali-

Imran (3): 159, 

 ... َو َشاِوْرُهْم ِفى اَألْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اِهللا ...

  Terjemahnya: 
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Ali Abdul Halim Mahmud, Fiqh Al-Masuliyyah fil-Islami, diterjemahkan oleh Abdul 

Hayyie Al-Kattani dan M. Yusuf Wijaya dengan judul, Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab 

Muslim dalam Islam (cet.II; Jakarta: Gema Insani Press, 2000),  h. 241. 
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…Dan bermusyawarahlah dalam setiap urusan itu, apabila kamu telah 

membulatkan tekad maka bertawakkal kepada Allah ..
55

  

Melalui ayat tersebut Allah mewajibkan umat-Nya untuk 

bermusyawarah terutama kepada Nabi Saw. selaku kepala negara. Sayyid 

Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan bahwa seruan bermusyawarahlah 

dalam setiap urusan adalah berorientasi persoalan urusan dunia seperti 

politik, pemerintahan, peperangan dan perdamaian, keadaan bahaya dan 

keamanan serta lain-lain.
56

 

Musyawarah yang telah menjadi tradisi demokrasi di setiap negara, 

Islam lebih dulu telah mewajibkannya sehingga Nabi Saw. senantiasa 

bermusyawarah dengan para sahabat dan pengikutnya. Salah satu bukti 

historis yang bisa disimak adalah peristiwa perang Badar, Nabi pernah 

mengajak para pengikutnya untuk bermusyawarah pada saat Nabi Saw. 

menetapkan pemusatan tentara di tempat air dari daerah Badar. Hubbab bin 

Mundzir bin Jamah berkata: “Wahai utusan Tuhan, apakah pemeliharaan 

tempat ini berdasarkan petunjuk Tuhan, atau hanya siasat dan strategi saja? 

Nabi menjawab: “hanya siasat perang”. Berkata pula Hubbab, “ini bukan 

tempat yang baik, ya Rasulullah.” “Bawalah tentara yang banyak ini ke 
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 Departemen Agama RI, op. cit., h. 103. 
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sebelah sana di tempat yang terendah di bagian kanan itu. Di sanalah kita 

bertahan mengintai musuh. Nabi berkata: Pendapat saudara benar sekali. 

Nabi membenarkan pendapat Hubbab lalu pergi meninggalkan tempat itu 

menuju tempat yang ditunjukkan Hubbab.
57

  

Dalam musyawarah apabila terjadi perbedaan pendapat, maka 

Rasulullah terkadang mengambil sikap selaku kepala negara untuk 

memutuskan setiap perkara. Kebijakan ini beliau ambil sesuai pesan Allah 

dalam QS. al-Nisa (4):59, 

 ... َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفى ّشْيٍء َفُردُّْوُه ِإَلى اِهللا َو الرَُّسْولِِ...

Terjemahnya: 

 

…Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah 

kepada Allah dan Rasul-Nya…
58

  

 Demikianlah sekilas penjelasan tentang prinsip musyawarah pada 

pemerintahan Nabi Saw. yang penulis uraikan, dengan merelevansikannya 

dengan prinsip Islam.      
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 Ibid, h. 259 
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BAB IV 

UPAYA PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI 

INDONESIA 

 

 

 

A. Pro Kontra Wacana Penerapan Sistem Pemerintahan Islam Di 

Indonesia 

 Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keislaman 

tersendiri yang kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada 

aspek kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Oleh sebab itu, para 

pemerhati dunia Islam merasa belum lengkap jika tidak mnyertakan 

Indonesia dalam proyek kajiannya. Banyak hal yang membuat Indonesia 

dapat diperhitungkan sebagai obyek kajian Islam di dunia internasional.
1
  

 Fenomena keislaman yang membuat ketertarikan dunia internasional 

dalam mengkaji Islam adalah, selain Indonesia berpenduduk Islam terbesar 

di dunia, juga mempunyai keragaman agama. Namun di tengah kehidupan 

mayoritas itu, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan 

kemasyarakatannya tidak didasarkan atas paham keislaman secara totalitas, 

justru yang dijadikan pedoman hidup (way of life) dan ideologi negara 

adalah Pancasila, yang lahir dari penggalian sejumlah nilai-nilai dasar 

                                              

1
 Marzuki Wahid & Rumadi, Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum di 

Indonesia (cet. I; Jogjakarta : L. KIS, 2001), h. 1. 
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bangsa Indonesia sendiri, yang pada tingkat tertentu menjadi titik temu 

(kalimat sawa).
2
 Kekaguman pemerhati dunia Islam terhadap fenomena 

keislaman sekarang, bukan berarti menutup kesejarahan Islam di Indonesia 

yang dalam perjalanannya senantiasa mengalami pro dan kontra. 

  Jika direlevansikan dengan pembahasan tulisan ini, penulis akan 

menelusuri sejaumana perdebatan tentang wacana penerapan sistem 

pemerintahan Islam di Indonesia? Perdebatan ini menorehkan sejarah 

tersendiri dan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sejak mendapatkan 

kemerdekaannya. Terbukti dengan adanya rumusan Piagam Jakarta yang 

dikehendaki menjadi teks deklarasi kemerdekaan negara Indonesia dan 

berdirinya sistem pemerintahan Islam. Sampai sekarang perdebatan itu 

semakin tetap mengalir deras. 

 Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara 

yang belum lama merdeka dari kolonialis Barat. Secara sosiologis, serpihan-

serpihan ajaran yang diberikan secara kolonial akan membentuk watak dan 

prilaku berpikir bangsa Indonesia. Ajarannya menjadi peninggalan yang 

sulit direformasi dalam jangka waktu yang singkat. Terlebi lagi aktor 

perubahan itu tidak memiliki kekuatan signifikan secara politis. Bangsa 

                                              

2
 Ibid. 
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Indonesia dibentuk dengan kekuatan politik kolonial, maka reformator pun 

harus memiliki kekuatan politik pula. 

 Putaran roda bumi yang melahirkan perubahan waktu, Indonesia 

telah memasuki 60 tahun kemerdekaannya. Benturan peradaban politik 

masih tetap terjadi, berhadap-hadapan antara konstruk pemerintahan negara 

Islam dan pemerintahan Pancasila, yang masing-masing lahir dari konsep 

nasionalis sekuler dan nasionalis religius. Hal demikian masih tetap menjadi 

wacana dominan, mengalir deras mengiringi derasnya wacana global dari 

penjuru dunia. Terjadilah benturan peradaban dan dialektika wacana antara 

kelompok Islam yang menghendaki negara Islam dan kelompok Islam dan 

non-muslim yang berkiblat ke Barat. 

 Terma-terma yang muncul dalam perdebatan itu bukan hanya istilah 

pemerintahan Islam, tetapi ada yang disebut, negara Islam, Islam politik, 

negara agama, syariat Islam dan lain sebagainya. Pro-kontra ini berawal dari 

artikulasi dan apresiasi terhadap paradigma teologi Islam oleh  barat yang 

membedakan pemaknaan atas terma al-Din al-Islam menurut al-Qur’an dan 

Religion menurut pemahaman Barat. al-Din dalam pemahaman Barat sama 

dengan konsep religion yang hanya mengandung konotasi agama dalam arti 

bahasa Indonesia, karena agama berasal dari bahasa sanskerta yang 



 87 

bermakna sesuai dengan tradisi Hindu dan Budha. Berbeda dengan makna 

sesungguhnya al-Din yang lebih pada dua dimensi mendasar yaitu, dimensi 

vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) atau religiusitas-spritual dan 

horizontal (hubungan manusia dengan manusia) atau sosial masyarakat dan 

kemanusiaan universal. Para sarjana muslim membaginya dalam tiga 

komponen utama yaitu, aqidah, syariat dan akhlak. Tiga komponen itu 

menjadi satu totalitas yang tidak terpisahkan.
3
  

 Aqidah diartikan sebagai suatu sistem keyakinan, bersifat 

monotheist. Syariat merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku 

manusia dalam dua dimensi, yakni hubungan vertikal manusia dengan 

Tuhan dan hubungan horizontal manusia dengan sesamanya seperti 

dijelaskan sebelumnya. Seorang sarjan muslim terkenal, S.Hossen Nasr 

merumuskan syariat seperti berikut :  

“Syariat adalah hukum Tuhan, dalam pengertiannya, ia adalah 

perlembagaan kehendaknya, dengan mana manusia harus hidup 

secara pribadi dan masyarakat.” 
4
 

Sedangkan akhlak merupakan seperangkat norma dan nilai etik atau 

moral, yang menggambarkan prilaku manusia yang berhubungan dengan 

Allah dan dengan sesama makhluk di alam kosmos. Dengan demikian 

                                              

3
 Muh. Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, 

Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini  (cet. I; Jakarta : PT. Bulan 

Bintang,1992), h. 21-23. 

4
 Ibid. h. 23-24. 



 88 

diketahui al-Din memiliki karakteristik yang holistik. Berbeda dengan 

agama yang hanya seperangkat doktrin ritual.
5
 

 Tabir perbedaan konsep Barat dalam mengkaji Islam berkaitan 

dengan politik yang pendekatannya secara teologis tentang Religion dengan 

konsep al-Din, penulis deskripsikan secara sekilas bahwa, religion diartikan 

mengikat atau membaca. H. Rasjidi mengkonotasikan sebagai berikut: 

 

 …religion dalam bahasa latin menonjolkan ikatan manusia dengan 

kelompoknya disamping dewanya
6
  

 

Dengan demikian esensi rergion konotasinya tidak mencakup 

kehidupan manusia secara totalitas dan universal, tetapi membatasinya 

sampai pada wilayah pribadi (private). Hal senada ditegaskan oleh W. 

Montgomery Watt: 

 ….Sangatlah berbeda dengan kata-kata dalam bahasa inggris, 
“religion” . al-Din mencakup seluruh aspek kehidupan sedangkan 
religion tidak.

7
  

 

Khushid Ahmad berpendapat: “ Comfining its scope to the private 

life of man.” Demikian pula Bernard Lewis, memandang religion seperti 

                                              

5
 Ibid. h. 24. 

6
 H. Rajidi dalam Syamsul Arifin, Merambah Jalan Baru dalam Beragama, Rekonstruksi 

kearifan perenial Agama dalam Masyarakat Madani (Cet. I; Yogjakarta : Paramadina, 2000), h. 
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 W. Montgomery Watt dalam Muhammad Tahir Azhary,   op. cit. h. 26. 
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yang dianut Kristen bahwa agama hanya pada satu segmen kehidupan dan 

terbatas pada lainnya. Begitu pula Cliford Gertz, yang berbeda secara 

terminologis bahwa, religion hanya sebuah sistem simbol, namun 

substansinya sama dengan penulis Barat yang telah tereduksi sebelumnya.
8
 

 Demikian dialektika wacana yang terbangun sepanjang sejarah 

pemikiran dunia Islam dalam diskursus tentang pemerintahan negara Islam. 

Dalam pendekatan lain pro-kontra wacana Islamic state of  Indonesia marak 

terjadi dalam setiap diskursus seperti terma syariat Islam, relasi agama dan 

negara, Islam politik dan lain sebagainya, mewarnai deretan sejarah bangsa 

Indonesia sejak kemerdekaannya sampai hari ini. Hal ini mengingatkan pada  

peristiwa silam sebelum dan sesudah kemerdekaan.  

 Kelompok yang dikategorikan sebagai nasionalisme muslim 

menghendaki Indonesia berasaskan Islam dan mengimplikasikan berdirinya 

negara Islam (Islam state of Indonesia). Gagasan itu kemudian ditolak oleh 

kelompok yang masuk dalam kategori nasionalis sekuler yang terdiri dari 

penganut Islam dan non muslim dengan alasan bahwa ada juga non muslim 

yang turut berjuang melawan kolonialisme dan mengingatkan bahwa 

                                              

8
 Cliford Gertz dalam Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, Membangun 

Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (cet. I; Jakarta : Paramadina, 1995),  h. 3. 
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menjadikan Indonesia sebagai negara Islam sama dengan merendahkan 

secara tidak adil  penganut agama lain ke dalam warga negara kelas dua.
9
 

 Gagalnya teks Piagam Jakarta menjadi landasan hidup Republik 

Indonesia paska kemerdekaannya tidak menutup lembaran sejarah kalangan 

nasionalis religius dalam berbicara dan berjuang menerapkan sistem 

pemerintahan negara dalam bingkai politik yang islami. Pada masa orde 

lama misalnya, bermunculan gerakan-gerakan Islam yang disinyalir sebagai 

gerakan ekstrimis yang mencoba menggoyahkan sendi-sendi dasar negara 

Indonesia bahkan mengalir kritik deras dari segi political will bahwa rezim 

orde baru, kekuatan ekonomi lebih diprioritaskan daripada politik. Pada 

tahun 70-an, pemerintah melakukan restrukturisasi politik dalam usaha 

menciutkan peran politik masyarakat untuk suksesnya stabilitas. Hal ini 

ditandai dengan semakin kuatnya kekuatan negara melalui ABRI, birokrasi 

dan Golkar. Reproduksi elit politik pun berlangsung menyingkirkan 

pemimpin politik yang kuat dan berakar dalam masyarakat, maka muncullah 

pemimpin baru yang dianggap kompromi dengan penguasa. Depolitisasi ini 

sengaja dilakukan untuk membangun negara sebagai kekuatan hegemonik.
10

  

                                              

9
 Ibid., h. 3-4. 

10
 Ahmad Amir Aziz, Neo Modernisme Islam di Indonesia; Gagasan Sentral Nurcholish 

Madjid dan Abdurrahman Wahid (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 38-39. 
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 Kenyataan itu mengundang reaksi kalangan intelektual muslim yang 

beranggapan pada dua hal yang merugikan; pertama, pemerintah tidak 

memberi ruang untuk berkembangnya politik Islam; kedua, adanya gagasan 

modernisasi yang secara langsung berhubungan dengan dasar-dasar doktrin 

Islam, sehingga umat Islam berada dalam posisi resisten dan kurang terlibat 

dalam proses modernisasi.
11

 

 Seorang tokoh yang senantiasa mamberikan kontribusi pemikirannya 

(Nurcholish Madjid) yang akrab dipanggil Cak Nur, memandang apa yang 

menjadi kritikan di atas merupakan fenomena pemerintahan orde baru yang 

tidak harus terjadi. Akan tetapi Cak Nur begitu panggilan akrabnya, berbeda 

dengan sebagian intelektual muslim yang menuntut berdirinya negara Islam 

karena tidak dikenal dengan kesejarahannya. Buktinya baru tiga hari Nabi 

Saw. dimakamkan, umat ribut soal suksesi karena pola suksesi yang tidak 

jelas maka yang terjadi adalah ketidakjelasan. Dengan demikian, masalah 

kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam. Munculnya gagasan 

negara Islam atau Islam sebagai negara tidak lain merupakan bentuk 

kecenderungan apologik. Menurut Cak Nur, hal ini muncul dari dua 

kecenderungan; pertama, karena apologik ideologi Barat seperti demokrasi, 
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 Ibid., h. 9. 
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sosialisme, komunisme, dan lainnya. Kedua,  karena legalisme yaitu sebuah 

apresiasi Islam yang serba legal formal. Artinya Islam tidak dipandang 

semata-mata sebagai struktur dan kumpulan hukum.
12

 

 Lebih prinsipil Nurcholish Madjid berpendapat, konsep negara Islam 

merupakan distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara 

adalah segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan 

kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya 

spiritual sifatnya  pribadi (privat).
13

 Cak Nur menyadari hubungan agama 

dan politik yang sangat terkait erat, tetapi berbeda di antara keduanya 

(agama dan politik) dari segi teknis dan praktisnya. Agama, menurut Cak 

Nur adalah berita suci yang diterima Rasul dari Tuhan, sedangkan politik 

adalah wewenang kemanusiaan khususnya menyangkut teknis struktural dan 

prosedural. Di sinilah peranan ijtihadi manusia karena agama hanyalah 

ajaran membentuk jiwa pribadi untuk bermoral dan berakhlak dalam 

berpolitik. Inilah makna politik yang tidak dapat dipisahkan dari agama. 

Dalam hal susunan formal struktural dan praktis duniawi, politik dapat 
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 Ibid., h. 40-41. 
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 Muhammad Tahir Azhari, op. cit., h. 33. 
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dibedakan dari agama.
14

 Karena agama hanyalah seperangkat sistem nilai 

yang ditujukan kepada pribadi setiap pengikutnya, maka umat Islam tidak 

perlu menuntut formalisasi agama (Nagara Islam). Bagi Cak Nur, yang 

penting adalah substansinya dan bukan bentuk formalnya.
15

 

 Transformasi pembaharuan Cak Nur tersebut mendapat kritikan keras 

dari seorang intelektual muslim, HM. Rasyidi lewat bukunya “Koreksi 

Terhadap Nurcholish Madjid tentang Sekularisasi”. Sebelumnya 

Muhammad Tahir Azhari menganggap bahwa deskripsi Nurcholish Madjid 

tentang negara Islam bukan orang yang percaya pada al-Qur’an, tetapi 

merupakan kata orang yang hanya pernah membaca Injil dalam Matius 22: 

21:Render unto Caesar The Thinks which are Caesar’s and unto God The 

Thinks which are God’s: artinya berikanlah kepada penguasa duniawi hal-

hal yang berhubungan dengan urusan duniawi dan serahkanlah kepada 

Tuhan segala urusan yang berhubungan dengan Tuhan. Persepsi Cak Nur 

bahwa negara Islam merupakan distorsi hubungan proporsional antara Islam 

dan Negara berbeda dengan pandangan Rasyidi, menurutnya, tidak relevan 

                                              

14
 Sayyid Husain Nasr, et al., Jurnal Pemikiran  Paramadina (Jakarta: Paramadina, 1998), 

h. 49. 

15
Nurcholish Madjid dalam Ahmad Amir Azis, op. cit., h. 41. 
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dengan apa yang disinyalir dalam al-Qur’an, sehingga persepsi distorsi 

merupakan bikinan Cak Nur.
16

 

 Nurcholish dalam memahami negara Islam sama seperti kerajaan 

Paus abad XI-XIII yang menyelidiki batin dan jiwa tiap-tiap warga negara 

dengan alat-alat paksaan sehingga menimbulkan agama protestan. Cak Nur 

tidak lagi mengingat adanya prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam seperti 

musyawarah, rule of law, persamaan hak pluralitas penduduk, prinsip 

kemerdekaan beragama, kerjasama internasional, pemerataan kekayaan 

antara warga negara, hukuman berat kepada pelanggar kesusilaan baik 

pencurian harta (orang atau negara) atau gangguan terhadap kehormatan 

(seks). Dapat digambarkan sebagai distorsi hubungan proporsional antara 

negara dan agama hanya terjadi pada negara Paus di Roma pada abad 

pertengahan.
17

 

 Pemikiran kontradiktif tentang pemerintahan Islam datang juga dari 

pemikir neo-modernis, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang 

mengemukakan bahwa Islam samasekali tidak memiliki bentuk negara 

tetapi penting bagi Islam adalah etik kemasyarakatan karena Islam pada 

                                              

16
 Ibid. 

17
 Muhammad Thahir Azhari, op. cit., h. 33-34. 
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dasarnya tidak memiliki konsep pemerintahan defenitif. Islam hanya bisa 

dimanifestasikan dalam proses pengembangan etika sosial yang 

memungkinkan tercapainya kesejahteraan kehidupan sosial.
18

 

 Sejalan dengan itu, penulis melihat pemikiran Gus Dur nampak 

sejalan dengan pandangan transformatif Macchiovelli, bahwa politik adalah 

suatu metodologi tertentu yang dicoba untuk kepentingan dunia tanpa 

berkolerasi dengan pentingnya agama yang menghubungkan politik dengan 

kepentingan akhirat. Artikulasi makna politik berbeda dengan yang lain, 

memandang politik dalam Islam merupakan suatu reklamasi etika yang 

ditunjukkan dengan jalan lurus, cepat maupun lambat dan berbuat yang bisa 

mendekatkan manusia terhadap kebaikan dan menjauhkan manusia dari 

kerusakan serta menata kehidupan dengan keadilan, dan selalu konsekuen 

terhadap ajaran Islam. Manusia dalam dimensi politik Islam mempunyai 

fungsi kekhalifahan (mandataris Tuhan) di bumi yang bertugas 

memakmurkan, mengembangkan dan menjaga keberlangsungan kehidupan 

                                              

18
 Abdurrahman Wahid dalam Ahmad Amir Azis, op. cit., h. 42-44. 
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dunia. Oeleh karena itu,  setiap manusia mempunyai tanggung jawab 

amanah yakni amanah kemanusiaan universal di bumi.
19

 

 Deskripsi ini terefleksikan tujuan hakiki dari agama bahwa, Tuhan 

menurunkannya untuk mengajarkan kebenaran dan mencegah permusuhan 

di antara manusia, dengan memanifestasikan keadilan sosial melalui wadah 

politik Islam (negara Islam), Karena negara adalah alat yang meneruskan 

seruan agama.
20

 Artikulasi dan interpretasi makna agama oleh para aktivis 

Islam itu, dikeritik oleh Gusdur, bahwa persepsi semacam itu hanya akan 

menjadikan Islam sebagai pemberi warna tunggal bagi kehidupan 

masyarakat. Sementara secara empiris, Indonesia sebagai suatu nation yang 

mempunyai pluralitas dari sosio-historis, yang berbeda dengan realitas 

Saudi Arabia. Ini hanya proses islamisasi Indonesia yang diarahkan pada 

proses Arabisasi. Olehnya itu, apa yang dicita-citakan para fundamentalis 

Islam Indonesia untuk mewujudkan formalisasi Islam sebagai negara tidak 

perlu diperjuangkan. Kondisi yang menjadi tuntutan hari ini adalah 

                                              

19
 Rahmat Thahir Azhari, “Islam dalam Wacana Pemikiran Modern: Analisis Terhadap 

Pemikiran Muhammad Said Quth,” dalam M. Aunul Abied Shah et al., Islam Garda Depan; 

Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001). H. 122-123. 

20
 Abdul Gaffar Azis, al-Din Wa al-Siyasah Fi al-Adyan al-Tsalatsah, diterjemahkan oleh 

Ilyas Siraj dengan judul, Islam Politik, Antara Pro dan Kontra  (Cet. I; Jakarta : Pustaka Firdaus, 

1993). H. 32. 
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bagaimana mengintegrasikan keislaman dan keIndonesiaan dengan konsep 

yang konkrit, sebagaimana Cak Nur menjelaskan integrasi Islam dan 

Pancasila. Ia mengatakan bahwa kaum muslimin menerima Pancasila dan 

UUD 1945 itu dengan pertimbangan yang jelas, bahwa kedudukan dan 

fungsi Pancasila mempunyai kemiripan dengan dokumen politik pertama 

dalam sejarah Islam (Piagam Madinah).
21

 

 Dalam pada itu, para aktivis Islam tetap konsisten dengan 

paradigmanya yang relevan dengan teori yang dikembangkan  Abul A’la Al-

Maududi. Menurut Maududi, negara Islam adalah negara ideologis, yang 

sesungguhnya tidak terbatas ruang lingkup kegiatannya. Cakrawala kegiatan 

itu hidup berdampingan dengan totalitas kehidupan manusia. Negara Islam 

mempunyai orientasi multi sektoral, mencakup segi kehidupan sosial yang 

dibingkai dengan norma-norma moralnya yang tinggi dalam setiap program-

program sosialnya. Sifatnya yang universal dapat membedakannya dengan 

negara totaliter dan otoriter. Di bawah negara Islam, kebebasan hak-hak 

                                              

21
 Ahmad Amir Aziz, Op. cit. h. 45. 



 98 

merupakan prinsip kemanusiaan universal yang akan diejawantahkannya, 

karena bagian dari tujuan negara Islam.
22

 

 Pluralitas rakyat Indonesia menjadi salah satu alasan tidak relevannya 

penegakkan sistem pemerintahan Islam, ditolak oleh konsep Islam sendiri. 

Sebab Islam bukan ajaran diktator, tetapi Islam adalah totalitas yang 

mengakomodir segala perbedaan, selanjutnya diarahkan pada suatu tujuan 

kemanusiaan yang dibingkai oleh syariat (hukum). Konsep ini kembali 

berbeda dengan Moh. Sjafa’at Mintareja dalam bukunya, Islam dan Politik, 

Islam dan Negara di Indonesia. Ia mempertegas kembali pandangan 

Nurcholish Madjid dengan bahasa inggris: There is so mehat (rather) 

disestabilishment/separation parting beet ween religion and state in the 

Islamic. Agama dalam batas-batas tertentu terdapat pemisahan dengan 

negara. Dengan asumsi, bahwa Islam memberi kemerdekaan pada manusia 

untuk mengurus urusan dunianya. Pemikiran Cak Nur dan Mintaredja 

terkonstruk dari perspektif Ali Abdurrazyq, seorang penulis Mesir terkenal 

dengan bukunya, al-Islam Wa Usul al-Hukmu. Dalam buku ini, 

                                              

22
Abul A’la Al-Maududi, The Islamic Law and Constitution Islamic Publication,  

diterjemahkan oleh Asep Hikmah dengan judul, Sistem Politik Islam (Cet. IV; Bandung :Mizan, 

1995), h. 166-167.  
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Abdurrazyqh sampai pada konklusi bahwa dalam Islam terdapat pemisahan 

antara agama dan negara.
23

  

 Perdebatan ini, menurut penulis adalah dua paradigma dengan 

konsep dan metodologi yang berbeda, sehingga sulit dipertemukan dalam 

setiap diskursus. Fenomena ini hanya dipandangnya sebagai dialektika 

wacana yang merupakan pengayaan atas persepsi dan apresiasi terhadap 

Islam. Hal demikian hanya mampu dimanifestasikan dalam sebuah wilayah 

yang bakal menjadi negara dengan macam bentuknya dan proses politik 

yang dilandasi oleh prinsip bersama, yakni kesadaran demokrasi. 

Selanjutnya dalam dialektika tersebut, penulis dapat menangkap dua sudut 

pandang yakni, term teologis dan sosio-historis, yang menjadi argumen 

mendasar dalam setiap perdebatan konsep Islam dan negara. 

 Sehubungan dengan itu juga, penulis sekilas akan mereduksi 

interpretasi Hasan So’ub atas wacana Islam dan negara atau pemerintahan 

Islam sebagai refleksi dialektis yang kontra produktif. Hasan So’ub menilai, 

bahwa pertentangan antara wacana Islam dan negara atau menyebutnya 

                                              

23
Ali  Abdurrazyq dalam Muh. Tahir Azhary, op. cit. h. 37-38. 
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politik ketuhanan dan politik kemanusiaan merupakan upaya dialogis dalam 

aktualitas kemanusiaan.
24

   

 Menurut pemikiran So’ub, untuk memahami politik ketuhanan dan 

kemanusiaan, dalam Islam harus memandang politik Islam sebagai 

pengalaman sejarah. Demikian ini sebagai rekayasa pembebasan dari usaha-

usaha makar yang menghendaki terjadinya permusuhan terhadap masa 

lampau. Dunia politik pada masa lampau seluhur apapun idealisme 

ketuhanannya hanyalah pengalaman politik belaka.. Sejarah adalah 

pengalaman politik manusia yang spektakuler. Semangat hakiki dari 

pengalaman politik kesejarahan kontekstual merupakan titik landas dari 

filsafat politik. Inilah yang mendorong pemikir politik, seperti Vegelin, 

mengukuhkan pandangannya dengan mendeskripsikan filsafat politik harus 

dihubungkan dengan filsafat sejarah, sebab eksistensi manusia dalam 

masyarakat politik adalah wujud dari sejarah itu sendiri. Setiap analisis 

politik fundamental pada saat yang sama merupakan analisa sejarah. 

Paradigma ini membuat simpati para ilmuan seperti St. Agustinus, Ibnu 

Khaldun, Montesqueu dan Hegel.
25

   

                                              

24
 Hasan So’ub, Islam dan Revolusi pemikiran, Dialog Kreatif Ketuhanan dan 

Kemanusiaan (Cet. I; Surabaya : Risalah Gusti, 1997) ,  h. 154. 

25
 Ibid. 
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 Secara historis, penelitian yang menjadi pengalaman politik antara 

abad VII hingga XIX, menampilkan dua fenomena pada penghujung abad 

tersebut, baik secara teoretis maupun praktis: Pertama: Munculnya 

dualisme pemikiran, yakni politik ketuhanan dan politik kemanusiaan yang 

berkembang dalam berbagai diskursus politik, seperti wacana “Kekhalifahan 

dan Kota Utama” kemudian melebur dalam metodologi rasionalisme Ibnu 

Rusyd pada abad XII, Empirisme Ibnu Khaldun abad XIV, serta 

pengalaman praktis penerapan syariat pada abad yang sama. Kedua, 

tampilnya upaya politik pemerintahan yang merupakan proses tatanan 

politik ketuhanan menuju politik kemanusiaan, dan terjadinya transformasi 

tatanan politik Rasulullah pada masa Muhammad Saw. menuju pranata 

kekhalifahan di masa Khulafaur-Rasyidin seterusnya sampai pada taraf 

tertentu di zaman sekarang. Ibnu Khaldun membahasakan, musnahlah masa 

kekhalifahan yang tertinggal hanya sekedar nama. Hari ini yang tampak 

adalah penguasa diktator yang penindas, dan hanya memenuhi selera 

diktatorisme, hedonisme dan hawa nafsunya. Ketiga, transformasi dari 

pemerintahan ilahi ke pemerintahan insani atau dengan kata lain dari 

Khalifah menuju Raja. Terjadilah degradasi dari kondisi Syura menjadi 

kondisi monopoli. Dengan kata lain yang spektakuler adalah transformasi 
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dari demokrasi menuju diktatorisme. Keempat, tradisi Yunani yang 

meninggalkan pemisahan antara yang utama dan yang rusak. Perbedaan itu 

ada pada pandangan Plato, aksentuasinya lebih pada perundang-undangan, 

dan Aristoteles yang cenderung pada kebaikan umum. Sedangkan politik 

ketuhanan adalah politik yang relevan dengan syariat (hukum) seperti yang 

diwacanakan al-Mawardy yang menyebut sebagai politik yang tepat dengan 

tujuan kemaslahatan umat atau kebaikan umat, seperti pendapat Ibnu 

Taimiyah.
26

 

 Deskripsi ini adalah ilustrasi fenomenal dari kesejarahannya, 

kemudian menjadi wacana transformatif, sekaligus menjadi sumber inspirasi 

oleh intelektual muslim Indonesia. Pemikiran mereka telah penulis uraikan 

sebelumnya. Pada akhirnya pro-kontra para cendekiawan muslim Indonesia 

tetap berkutat pada persoalan yang tidak melahirkan konsep baru. Akhirnya 

juga perdebatan tidak berujung pada penyelesaian karena tidak bertemu 

dalam satu konsep dan metodologis.   

 

 

 

 

 

 

                                              

26
 Ibid. h. 156-157. 
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B.  Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Pemerintahan Islam di 

Indonesia 

 Meneropong tentang bagaimana peluang dan tantangan dalam 

menerapkan sistem pemerintahan Islam di Indonesia, paling tidak ada 

beberapa sudut pandang yang bisa penulis uraikan. Sudut pandang pertama 

yang menjadi bacaan penulis adalah pengakuan dalam setiap kajian dan 

diskursus para pemerhati dunia Islam, bahwa Indonesia merupakan negara 

yang mempunyai penduduk Islam terbesar di dunia,
27

 apalagi secara 

nasional. Wacana ini harus mampu dikembangkan dengan tujuan 

memberikan proses penyadaran terhadap masyarakat Islam Indonesia untuk 

sadar akan tujuan universal Islam dengan tidak  mengabaikan asas-asas 

demokrasi di tengah-tengah pluralitas bangsa. 

 Berkaitan dengan itu, peluang terwujudnya pemerintahan Indonesia 

juga dilihat dari aspek kesejarahannya. Kemerdekaan bangsa Indonesia 

merupakan andil dari umat Islam Indonesia yang dibekali oleh semangat 

jihad Islam (bela negara). Sejarah bisa membuktikan bagaimana perjuangan 

menegakkan negara Islam masa penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan 

yang dikenal  dengan perang Padri (1802-1837), perang Jawa  dan perang 

Banjar yang masing-masing dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab, 

                                              

27
 Marzuki Wahid dan Rumadi, loc. cit.  
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Haji Miskin, Haji Abdurrahman dan Haji Muh. Arif di Sumatera Barat. 

Pangeran Diponegoro (1830), Pangeran Antasari  dan Pangeran Hidayat 

(1859-1862).
28

 

 Tidak hanya sampai di sini, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita 

pemerintahan negara Islam (islamic state). Setelah Indonesia merdeka pun 

berangsur-angsur dilakukan oleh para tokoh Islam dan para ulama, seperti 

perjuangan merumuskan teks konstitusi negara yang dikenal dengan Piagam 

Jakarta dan diberlakukannya dalam Majelis Konstituante.
29

 Meskipun pada 

akhirnya dibatalkan oleh tokoh nasionalis sekuler seperti Bung Karno, Bung 

Hatta, Kasman Singadimejo, A. Maramis dan kawan-kawannya, tetapi 

dijadikannya sebagai tantangan atas cita-cita yang ingin diwujudkan. Apa 

yang telah dirintis oleh para Founding Father dahulu  semestinya menjadi 

spirit perjuangan selanjutnya. Spirit perjuangan harus tidak berhenti sampai 

kapanpun terlebih lagi dengan melihat peluang adanya semangat untuk 

menegakkan syari’at dalam pemerintahan Islam di Indonesia tampaknya 

tidak pernah padam.  

                                              

28
 Abd. Kadir Djaelani, Sekitar Pemikiran Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Media Dakwah. 

1994), h. 265-271. 

29
 Lihat, Tashwir al-Afkar, “Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, 

Deformalisasi Syari’at”, Jurnal. (Jakarta: Lakpesdam-TAF, t. th.), h. 27. 
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Hal ini tampak dalam pergulatan politik nasional belakangan ini, 

yang ditunjukkan dengan realitas sejumlah partai politik dan ormas-ormas 

Islam yang getol menyuarakan pemberlakuan syari’at Islam. Dalam 

kesejarahannya, semenjak Islam masuk ke negeri ini, kerajaan-kerajaan 

Islam senantiasa menegakkan syari’at Islam di daerahnya sebagai tahapan 

awal. Sampai Indonesia merdeka, semangat untuk mewujudkan cita-cita 

tetap tumbuh dalam setiap pergulatan politik, terbukti dengan diusungnya 

Piagam Jakarta untuk diberlakukan sebagai teks konstitusi negara. 

 Meskipun belum berhasil menegakkan syariat dalam bentuk 

pemerintahan Islam secara totalitas, tetapi sebagian telah terakomodasi 

dalam pemerintahan Orde Baru.
30

 Hal ini menjadi kesempatan besar untuk 

mewujudkan cita-cita negara Islam yang selama ini diperjuangkan. 

 Senada dengan itu, sudut pandang lain yang bisa menjadi peluang 

tegaknya pemerintahan Islam adalah realitas politik Orde Baru yang 

mengecewakan publik Indonesia karena dominasi kekuasaan dan hegemoni 

negara akibatnya membunuh nalar-nalar demokrasi sebagai cita-cita bangsa 

yang plural. Seperti diakui Arif Budiman, bahwa negara Orde Baru 

                                              

30
 Ibid. 
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merupakan wajah negara Otoriter Birokratis Rente.
31

 Muhammad Mahfud 

MD dalam disertasinya mengkategorikannya sebagai negara non 

demokratis. Pengakuan juga datang dari Abd. Halim G. Nusantara dalam 

bukunya Politik Hukum Indonesia secara kritis menyatakan politik Orde 

Baru membuat hukum hanya menjadi sarana legitimasi kekuasaan 

pemerintah untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial dan pertumbuhan 

ekonomi. Hukum tidak berfungsi melindungi dan mengangkat harkat dan 

martabat bangsa Indonesia terutama masyarakat miskin.
32

 

 Realitas tersebut  merupakan  momentum (kesempatan) besar untuk 

mencari alternatif lain dengan menawarkan konsep pemerintahan Islam 

yang terkonstruk dari prinsip-prinsip amanah, keadilan dan musyawarah. Di 

sinilah rakyat akan sadar, karena negara Islam hadir sebagai solusi untuk 

pembebasan dari ketertindasannya.  

                                              

31
 Negara Otoriter Birokratis Rente (OBR) adalah istilah yang dikemukakan Arif Budiman  

bagi suatu negara yang para elit politiknya melalui birokrasi memberikan fasilitas-fasilitas kepada 

para penguasa, baik swasta maupun yang memimpin perusahaan-perusahaan negara. Kemudian 

atas jasa itu, para elit negara meminta imbalan dan meminta rente atau ongkos sewa kepada 

mereka. Arif Budiman melihat realitas ORBA dari perspektif politik ekonomi. Lihat, Arif 

Budiman, Negara dan Pembangunan Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan (tt p..: Yayasan 

Padi dan Kapas, 1991), h. 53.  

32
 Marzuki Wahid dan Rumadi, op. cit., h. 14-15. 
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 Apa yang didramatisir oleh pemerintahan adalah politik otoritarian 

yang  wujudnya negara hegemonik. Hal ini disetir oleh YJ. Mangun Wijaya 

dalam kolom “Menuju ke Masyarakat Madani” ia memandang kebebasan 

sebagai “primary force” yang ia dambakan semasa Orde Baru. Lanjut 

Wijaya bahwa panggung sejarah selamanya telah merupakan high political 

game yang diwarnai kemunafikan juga bersifat high class dari kaum elite.
33

 

 Rezim otoritarian yang dipresepsikan Mangun Wijaya sebagai masa 

high political game dan bersifat high class telah berakhir masa 

keemasannya. Reformasi yang digulirkan Amin Rais bersama para 

mahasiswa dan kelompok pergerakan Islam, membebaskan rakyat dari hak-

hak politik dan hegemoni negara di masa Orde Baru. Kenyataan ini diakui 

Muhammad Imaduddin Rahmat (redaktur pelaksana Tashwir al-Afkar) dan 

Hamami Zada bahwa pergerakan Islam menemukan momentumnya, 

kesempatan yang nyata tumbuh lewat kelompok pergerakan Islam yagn 

meledakkan bom tuntutan menyuarakan wacana pemerintahan yang 

berdasar syari’at, akhirnya merampas dominasi diskursus Islam inklusif, 

pluralis dan perenialism. Bukan hanya pada ranah diskursif tetapi pada 

                                              

33
 YB. Mangun Wijaya, Merintis RI yang Manusiawi, Republik yang Adil dan Beradab 

(Cet. I; Jakarta: Erlangga, 1999), h. xvi-xvii. 
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ranah politik pun menjadi aktual. Buktinya Fraksi  Partai Persatuan 

Pembangunan (FPPP) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) pertama kali 

dalam sidang amandemen Undang-undang Dasar 1945 mengusulkan 

kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta dicantumkan dalam pasal 29. 

walupun pada akhirnya tuntutan mereka tidak diterima secara politis di 

tingkat pusat, tetapi di beberapa daerah arus tuntutan itu terus mengalir. 

Aceh misalnya, berdasarkan Undang-indang Nangroe Aceh Darussalam 

(NAD) telah secara resmi menerapkan sebagian syari’at Islam. Potret yang 

sama bergulir di Sulawesi Selatan, beberapa kabupaten di Jawa Barat seperti 

Tasikmalaya, Garut dan Cianjur. Di pihak lain pemerintah merespon 

tuntutan ini dengan melakukan islamisasi di kantor-kantor pemerintahan.
34

  

Hal demikian meskipun belum sampai pada formalisasinya, tetapi 

penulis melihat sebagai indikasi kuat adanya respon umat Islam Indonesia 

terhadap cita-cita pemerintahan Islam. Demikian pula menjadi peluang yang 

seyogyanya dimanfaatkan secara positif. Berbagai kelompok pergerakan 

Islam yang muncul baik dalam sektor politik maupun pada tingkat diskursif 

adalah momentum besar untuk menyatukan kekuatan membangun 

konsolidasi dan menyatukan visi politik Islam secara teori maupun praktis 

                                              

34
 Tashwir al-Afkar, op. cit., h. 2. 
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sehingga mampu mewujudkan cita-cita pemerintahan Islam sebagai tujuan 

bersama. 

 Dalam permasalahan itu, timbul pertanyaan, sejauhmana tantangan 

yang dihadapi oleh kelompok yang menghendaki formalisasi Islam di bumi 

Indonesia ? Jawaban atas pertanyaan ini sebelumnya dalam kolom sekitar 

pro dan kontra penerapan pemerintahan negara Islam telah teruraikan. Ada 

beberapa tantangan yang bisa penulis tangkap dalam apresiasi kelompok 

yang kontra cita-cita formalisasi agama dalam kehidupan manusia. Di  

tingkat elite baik elite politik maupun cendekiawan dan intelektual Islam 

maupun non Islam berhadap-hadapan dengan dua kelompok seperti yang 

diklasifikasikan oleh Zuhairi Misrawi, pertama adalah arus  deformalisasi 

syari’at atau kelompok yang tidak menghendaki Islam dengan syari’atnya 

untuk diwijudkan secara formal dalam konstitusi negara tetapi ia terbatas 

dipahami secara substantif. Pemaknaannya tidak serta merta dihegemoni 

oleh negara karena wataknya yang represif. Kedua, arus modern dipahami 

sebagai kelompok yang terkesan mengambil jalan tengah menolak 

sekularisasi dan islamisasi karena budaya masyarakat muslim mempunyai 

kekhasan tersendiri. Keduanya merupakan bahan impor yang tidak relevan 
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dengna identitas masyarakat Indonesia sehingga sangat berpeluang besar 

melakukan indoktrinasi dan ideologisasi.
35

 

 Pandangan arus modern juga mengkhawatirkan syari’at karena akan 

menjadi arena kontestasi yang paling populer tak jarang mengalami tarik 

ulur, dentumannya tidak hanya sampai pada arus diskursus, tetapi juga 

merambah sampai pada ranah politik, akan menjadi bursa taruhan paling 

basah di antara bandar-bandar politik, yang memiliki modal kapital maupun 

yang mengandalkan sinaran kharisma. Oleh karenanya sisi negatif dari 

pendekatan tersebut terkesan berjalan di tempat dan tidak mampu mencari 

solusi progresif, akibat pergulatannya hanya kamuflase, elitis dan tergantung 

pada hembusan angin politik.
36

 

 Perspektif lain sebagai tantangan dalam cita formalisasi Islam adalah 

tersetir dalam polemik dan perdebatan diskursif dengan sebagian kelompok 

Islam yang mengartikulasi Islam hanya terbatas pada maknanya sebagai 

agama terinspirasi demi interpretasi Barat dengan konsep religion  sebagai 

ajaran yang memiliki ruang lingkup terbatas, ia hanya mengatur satu 

segmen kehidupan, tidak totalitas seperti dipahami sebagian kalangan 

                                              

35
 Ibid., h. 7-8. 

36
 Ibid. 
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dengan konsep al-Din sebagai konsep totalitas yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
37

 Begitu pula 

realitas sosio-historis yang memiliki keragaman tersendiri. Kemudian 

tantangan dalam pemaknaan teks secara teologis yang berbeda, menyangkut 

tujuan dari eksistensi agama itu sendiri. 

 

C.  Pemerintahan Nabi Saw. Sebagai Landasan Kontekstual Penerapan 

Sistem Pemerintahan Islam di Indonesia 

 Muhammad Saw. telah diakui menjadi sosok yang cerdas dan kritis, 

kehadirannya telah mengkonstruk sebuah peradaban yang bersejarah dan 

berarti bagi manusia dan kemanusiaan. Beliau diakui oleh Michael Hart, dan 

menempatkan Nabi Saw. sebagai tokoh yang sangat jenius dari seratus 

tokoh terkemuka di dunia. Nabi Saw. mampu menggabungkan antara 

kesucian hati dan kesempurnaan pikiran dalam mengemban misi kenabian 

maupun tugas kenegaraan, sehingga beliau menjadi tokoh yang berhasil 

dalam sejarah peradaban umat manusia. Itulah sebabnya, beliau pada masa 

di Madinah, sering dianggap sebagai titik permulaan dan ideal berdirinya 

organisasi politik dalam sejarah Islam.
38

 

                                              

37
 Muhammad Tahir Azhari, op. cit., h. 25-26. 

38
 Michael Hart dalam Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat; 

Kolom-kolom di Tabloid Tekad (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 51. 
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 Nabi Saw. adalah lokomotif perubahan yang membangun sebuah 

peradaban terorgansir secara administratif dan mampu mengerahkan rakyat 

Madinah menjadi satu komunitas yang utuh demi mengangkat harkat dan 

martabat kemanusiaan. Dengan petunjuk Tuhan, beliau membangun 

organisasi pemerintahan dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang 

tersurat maupun tersirat, maka terbentuklah sebuah sistem pemerintahan. 

Dengan sososknya yang jenius ia mampu melahirkan sebuah teks konstitusi 

yang merupakan hasil dari interpretasi dan apresiasi teks-teks Islam pada 

masanya. 

 Ketika berbicara tentang kontekstualisasi peradaban politik yang 

telah dibangun Nabi Saw. di Madinah, kemudian meletakkannya di bumi 

Indonesia dengan zamannya yang berbeda, maka pertanyaan kemudian 

adalah aspek-aspek apa saja yang harus dikontekstualisasikan dalam 

konstruk pemerintahan Madinah masa Nabi Saw,  yang relevan dengan  

kondisi obyektif bangsa Indonesia dengan zaman yang berbeda? Menyetir 

pertanyaan tersebut, penulis berangkat dari asumsi bahwa Islam ajaran 

universal sebagai rahmatan li al-alamin (rahmat bagi alam semesta) 

mengajarkan  li-tahqiq mashalih al-Nas (memastikan terwujudnya 
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kemashlahatan manusia)
39

 dan kemanusiaan universal, serta Piagam 

Madinah sebagai sumber dalam membaca peradaban Nabi Saw. yang 

konstitusi pemerintahannya. 

 Pemerintahan Nabi Saw. jika dilihat dari sosio-kulturalnya, rakyat 

Madinah masa itu tidak memiliki  perbedaan yang jauh dengan sosio-

kultural bangsa Indonesia. Apabila diperhadapkan dengan kondisi pluralitas 

agamis rakyat Indonesia tidak terdapat kesulitan dalam menerapkan 

pemerintahan Islam Indonesia. Hal ini dijawab oleh kenyataan yang 

tereduksi dalam teks Piagam Madinah dijelaskan oleh Muhammad 

Hamidullah, guru besar Usmani University Haiderabad India dalam 

bukunya Watsaiqu al-Siyasiah fi al-Ahdi al-Nabawi wa al-Khilafah 

Rasyidiyah (perjanjian-perjanjian politik di zaman Nabi dan Khalifah-

Khalifah). Ia menyusunnya dalam 47 pasal.
40

 

 Berikut ini informasi beberapa pasal yang menerangkan akomodasi 

pemerintahan Nabi Saw. terhadap semua kepentingan masyarakat sebagai 

berikut: 

                                              

39
 A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional; Kompilasi antara Hukum Islam dan 

Hukum Umum (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 252. 

40
 Lihat Muhammad Hamidullah dalam Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam 

(Cet. I; Jakarta: Pustaka Iqra, 2001) h. 75-76. 
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1. Pasal 1 dan 2 menyatakan maklumat berdirinya negara baru di atas 

warga negara yang terdiri dari orang-orang Muhajirin dan Anshar 

serta bangsa Yahudi yang semuanya terikat menjadi satu umat 

(Natie) dan diakui menjadi warga negara. 

2. Pasal  3-11 (9 pasal) memuat jaminan keamanan dan perlindungan 

jiwa terhadap segala pemberontakan dan kejahatan serta mengakui 

hak-hak asasi manusia. 

3. Pasal 15 sampai 34 (10 pasal) mengatur solidaritas antar sesama 

warga negara, saling menjamin dan saling bertanggungjawab antara 

sesama muslim, muslim dengan Yahudi dan sebaliknya, serta muslim 

dengan warga negara yang lain (kaum munafiqin) begitu pula 

sebaliknya. Perbedaan agama dan bangsa tidak bisa menjadi alasan 

retaknya persatuan umat, diatas mereka terletak jaminan Tuhan. 

4. Pasal 25 sampai 35 (11 pasal) memuat pengakuan hak-hak warga 

negara untuk seluruh suku bamgsa Yahudi, meskipun pernyataan 

proklamasi mereka belum ikut. Diakui pila hak kebebasan memeluk 

dan menjalankan agamanya kecuali mengganggu ketentraman 

umum
41

. 

 

Teks yang tecantum dalam piagam itu relevan dengan prinsip yang 

diajarkan Alquran, bahwa segala bentuk pemaksaan agama kepada orang 

lain hendaknya jangan dilakukan, demi kemaslahatan  seorang Nabi pun 

hanya ditegaskan perintah menyampaikan kebenaran tidak memaksakan 

kepada orang yang tidak menerimanya. 

Secara realitas empirik, dewasa ini Indonesia dikeluhkan oleh 

venomena kemanusiaan. Tatanan sosial runtuh karena tidak kuatnya kontrol 

dari undang-undang yang nota benenya adalah produk murni manusia, yang 

                                              

41
 Ibid., h. 76-77. 
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secara manusiawi manusia mempunyai fitrah kelemahan tersendiri yang 

harus disetir oleh agama (Islam). Keterbatasan negara yang tidak dibingkai 

oleh Islam, berimplikasi negatif terhadap meningkatnya kejahatan sosial, 

politik dan ekonomi, sehingga rakyat bertambah miskin, kecemburuan sosial 

makin tinggi, maka lahirlah konflik sosial yang mengakibatkan bangsa 

berada dalam kondisi yang kritis. 

 Realitas pemerintahan Nabi Saw. yang bisa dikontekstualisasikan 

dalam negara Indonesia adalah persoalan-persoalan sosial. Menyangkut 

keadilan dalam perlindungan negara dengan pemberian hak-hak kebebasan 

dari berbagai aspek selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai 

dasar ideologi negara. Hukum menjadi kunci dan indikasi besar adanya 

keadilan, karena keadilan adalah berujung pada kesejahteraan rakyat suatu 

negara.  

 Kalau pemerintahan Islam benar terwujud dalam sebuah negara, jelas 

terkonstruk dari politik Islam yang tepat menurut Abul A’la Al-Maududi 

adalah Kingdom of God (kerajaan Tuhan), dalam terminologi politik dikenal 

dengan negara theokrasi. Tetapi konsep theokrasi sangat berbeda dengan 

yang pernah jaya di Eropa, yang terjadi adalah dominasi tak terhingga. 

Islam berbeda, tidak melakukan dominasi tak terhingga melainkan berada 
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dalam rel-rel demokrasi, seperti kenyataan yang terungkap dalam Piagam 

Madinah sebelumnya. Al-Maududi menggunakan istilah baru dengan 

menyebutnya sebagai negara Theo-democrasi, yaitu suatu sistem demokrasi 

ilahiah, kebebasan muslim maupun non-muslim dibingkai oleh syariat. 

Seluruh masalah-masalah pemerintahan yang tidak diatur secara jelas dalam 

Alquran, diselesaikan secara demokratis (musyawarah dan mufakat).
42

 

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa kontekstualisasi 

pemerintahan Nabi Saw. untuk menerapkannya di Indonesia yang memiliki 

heterogenitas sosial tidak begitu sulit, karena eksistensi pemerintahan Nabi 

Saw. mempunyai prinsip tersendiri, seperti amanah, keadilan, dan 

musyawarah, mampu mengakomodasi semua perbedaan itu. Menyangkut 

term-term kepemimpinan seperti, khilafah, imamah dan lain sebagainya 

maupun istilah-istilah atau penamaan terhadap setiap struktur pemerintahan 

bukan menjadi suatu hal yang penting, sehingga hal itu bisa 

dikontekstualisasikan dengan istilah lain yang lebih spektakuler dengan 

kondisinya sendiri. Menurut penulis, hal yang sangat penting adalah bingkai 

konstitusi yang akan menjadi acuan perundang-undangan dan landasan 

hidup (way of life) atau idiologi negara. 

                                              

42
 Abdul A’la Al-Maududi, op.cit.  h. 160-161. 
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Begitu pula pada aspek-aspek tertentu yang belum tereduksi secara jelas 

dalam al-Quran dan al-Hadits, maka menurut penulis bisa dimusyawarakan 

secara bersama dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip umum yang telah 

ditetapkan oleh Tuhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Madinah merupakan salah satu kota yang dipilih Nabi Saw untuk 

menetap dan strategis untuk syi’ar Islam sejak hijrah dari Makkah, 

dan Madinah, juga kota pertama terbentuknya sistem pemerintahan 

Islam, secara teori maupun praktik Nabi Saw adalah aktor utama dan 

orang pertama menjadi pemimpin pemerintahannya. Dalam teks 

Piagam itu, terdapat prinsip-prinsip pemerintahan demokratis, yaitu  

amanah, adil dan musyawarah, yang terisnpirasi dari ajaran Islam 

2. Langkah yang harus dilakukan dalam upaya penerapan sistem 

pemerintahan Nabi Saw. di Indonesia adalah konsolidari antara para 

tokoh dan para pakar, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pakar 

tata negara, ahli sejarah, cendekiawan serta para ulama, untuk duduk 

bersama, mengkaji kembali konsep pemerintahan yang di bangun 

Nabi Saw. dan merekonstruksi relevan dengan konteks 

keindonesiaan. 

3. Melakukan kontekstualisasi sistem pemerintahan yang telah ada pada 

masa Nabi Saw. dan mengatur langkah-langkah politik di bawah 

koridor Islam.  
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4. Peluang penerapan sistem pemerintahan Nabi Saw. di Indonesia 

dapat dilihat dalam beberapa pendekatan. Secara statistik kuantitas 

jumlah penduduk bangsa Indonesia adalah mayoritas Islam. Dalam 

pendekatan historis, pasca kemerdekaan Indonesia, para politisi dan 

agamawan yang representatif mewakili bangsa Indonesia telah 

merumuskan secara kompromis, kerangka kerja konstitusional 

pemerintahan Islam yang dinamakan “Piagam Jakarta”, dan secara 

legal telah ditandatangani oleh 9 orang pemimpin. Peluang yang 

dapat dilihat juga adalah maraknya wacana publik yang menghendaki 

penegakan syari’at Islam, dan banyaknya permasalahan berbagai 

sektor kehidupan. 

5. Tantangan penerapan sistem pemerintahan Islam adalah adanya 

paradigma teologis Islam yang berbeda dan realitas empirik sosio-

historis dan kultural yang berbeda dengan Madinah pada zamannya. 

Terdapat pula persepsi kontra produktif wacana syari’at yang lebih 

pada pertimbangan dan alasan kemanusiaan universal dan hak-hak 

komunitas agama selain Islam. 

B. Saran-saran 

1. Konstruksi pemerintahan Madinah masa Nabi Saw. hendaknya dikaji 

secara mendalam, sehingga melahirkan sebuah kesimpulan 
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kontekstual sebagai sebuah konsep baru yang relevan dengan realitas 

empirik zaman kekinian. 

2. Untuk menerapkan sistem pemerintahan Islam di Indonesia, 

hendaknya merumuskan sebuah  konsep yang jelas. 

3. Dalam perjuangan menerapkan sistem pemerintahan Islam di 

Indonesia, hendaknya terlepas dari kepentingan yang merugikan 

orang banyak tetapi demi kemaslahatan umat. 

4. Perdebatan mencari kebenaran tentang politik Islam atau 

pemerintahan negara Islam dalam setiap proyek kajian, hendaknya 

terlepas dari kepentingan yang ditunggangi Barat (non-muslim) 

maupun pribadi dan kelompok-kelompok Islam tertentu, tetapi 

berangkat dari niat maslahat manusia dan kemanusiaan secara 

universal. 

5. Untuk membangun pemerintahan negara Islam, diperlukan sebuah 

kekuatan secara politis dan dilakukan tidak dengan cara represif.  

6. Karena umat Islam masih terpecah-pecah dalam upaya penerapan 

sistem pemerintahan Islam di Indonesia, maka perlu berkonsolidasi 

dan duduk bersama untuk membicarakan secara damai serta harus 

adanya kearifan dari seluruh komponen Islam.  
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