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Abstract
This articleexaminesthe relationshipbetweenthe ruler and the ruled
that areinvolved and becomemain factorsand actorsof socio-politicallife of
a nation. In it, the writer explainsthe dynamicsof Islamic political thought
and.its consequentdeedsin historical processof Islamic civilization both
during pre-modem and modem.
Basedon his research,the writer concludesthat there is a gap in the
relationship between the ruler and the ruled in the perspectiveof Islamic
political thought and practices.Political reality doesnot matchwith the religious ideality. The gap even continuesin'certain degreeand in other form
during current modem era.
Therefore,in order to develop modern societyoften called civil society,governmentrole is very important, namely,to support the development
of infra-structural life of community by providing public spacein its real
meaning.This meansthat govemment not only allows its people to speak
but also opens its inner eyesfor people's aspirationsboth delivered from
formal and non-formal democraticinstitutions.

A. Pendahuluan

Lekuasaan.Pemikiran politil,
rurgangkat konseptentangf
berkuasa)dari pada menekan
yang dipakai oleh yang berl
Politik ini menunjukkanbahw
apa bentuk ideal dari lertbal
padaapabentukidealdari h
pada bagaimana masyarak
mengatur kehidupan kolektif
dalam ungkapan lain, bagai
kebangsaan.Oleh karena ihr
kurang berhubungan dengan
diperdebatkan selamaird, tE
Lesistemanserta kineria kepe
Kedua faktor di atas- I
kepemimpinan - merupakan
yang berkuasa (pemimpin/
rakyat).Sebagaiakibatnya,hu
harmonis dan dinamis dala
kemajuandan kejayaanDalam perspektif perri
ideal antara yang berkuas'
masyarakat(stateanil widyl, r
sipil (ciail society),denganseg
$tolitical participation), " patl
jawaban umum (publicaccou
Teoridemokrasisudahl
yaifu masa Yunani Kutro, seb
yang memandang kekuasa
kekuasaanberadadi tanganr
bahwa kedaulatanberada
kekuasaan)berkembangp

antara yang berkuasadan yang dikuasai telah menjadi
T
fubungan
salah satu pusat perhatian Ilmu Politik, termasukIlmu Politik Is
l-l
Ilam
Jftaca: PemikiranPolitik Islam). Sepanjangsejarahpemikiran
politik hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai sering
menampilkan keteganganterutama jika hubungan itu mengabaikan
kesepakatandi antara kedua belah pihak atau terjadi penyimpangandari
tujuan yang disepakatibersama.Sebagaiakibatnyaterjadi pertentangandan
hubungan antara kedua pihak mengalami ketimpangan.Upaya memberi
solusi terhadapketegangan,pertentangandan ketimpanganitu telah
mendoronglahirnya teori-teoripolitik tentangbentuk ideal dari kehidupan
bernegaradan pola hubunganantaranegaradan warganegara,semisalteori
demokrasiatau masyarakatsipil (ciail society)sejakabad-abadawal dari
sejarahperadabanmoderen.
Pentingnyapola hubungan antara yang berkuasadan yang dikuasai
juga telahmendorongterjadinyatransformasikonsepnegarakepadakonsep

D. Lagswell dan I
antara kekuasaan dan politil sl
keduanya, ilmu politik adalah it
Lasswell and Abraham Kapla4 ft
Haven: 1950),h.82.
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kekuasaan.Pemikiranpolitik, terutamapada abadkeduapuluh, cenderung
mengangkatkonseptentang kekuasaan(produk atau tingkah laku dari yang
berkuasa)dari pada menekankankonseptentangnegara(lembagadan alat
yang dipakai oleh yang berkuasa).' Tiansformasikonseptualdalam Ilmu
Politik ini menunjukkanbahwa esensipolitik tidak semata-mataterletak pada
apa bentuk ideal dari lembagadan sistem politik itu, tetapi lebih terletak
padaapabentukidealdari lembagadan sistempolitik itu, tetapilebih terletak
pada bagaimanamasyarakatatau warga bangsahidup bersamadan
mengaturkehidupankolektif merekauntuk rnencapaitujuan nasional,atau,
dalam ungkapan lain, bagaimanawarga bangsaenyelenggarakanpolitik
kebangsaan.Oleh karena itu, persoalan utama dalam politik kebangsaan
kurang berhubungandengansistem dan dpalagifigur, sebagaimanasering
diperdebatkan selamaini, tetapi bertumpu pada kerja kelembagaandan
kesistemanserta kinerja kepemimpinan.
Kedua faktor di atas- kerja kelembagaandan kesistemansertakinerja
kepemimpinan - merupakan sumbu yang menggerakkanhubungan antara
yang berkuasa (pemimpin/pemerintah) dan yang dikuasai (pengikut/
rakyat). Sebagaiakibatnya,hubungan keduabelah pihak berlangsungpositif,
harmonis dan dinamis dalam suatu sirkulasi vertikal spiral mencapai
kemajuandan kejayaan.
Dalam perspektifpemikiran politik Barat wacanatentang hubungan
ideal antara yang berkuasadan yang dikuasai, atau antara negara dan
masyarakat(stateandsociety),
memunculkanteori demokrasidan masyarakat
sipil (cioil society),dengan segalaratifikasinya seperti teori partisipasi politik
$tolitical participation), " p engawasan" (checkand balances),pertanggung
jawabanumum (publicaccountability),
danpengawasansosial(socialcontrol).
Teoridemokrasisudahberkembangsejakfaseawal sejarahperadaban,
yaitu masaYunani Kuno, sebagaiantitesisdari teori-teori lain seperti teori
yang memandang kekuasaanberada di tangan Tuhan (teokrasi) atau
kekuasaanberadadi tanganraja (monarki).Sebagaiteori yang menekankan
bahwa kedaulatanberada di tangan rakyat (demos=rakyat, kratia=
kekuasaan)berkembangpesat sebagai teori model bagi kehidupan
'Harold

D. Lasswell dan Abraham Kaplary umpamanya, membuat paralelisme
antara kekuasaan dan politik serta antara ilmu kekuasaan dan ilmu politik. Menurut
keduanya, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan itu sendiri. Lihat Harold D.
Lasswell and Abraham Kaplan, Potuerand Society:A Framanorkfor Politiul Inquiry (New
Haven: 1950),h.82.
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masyarakatmoderendan demokratisasimenjadisalah satu kecenderungan
global(globaltrmd)padaera globalisasidewasaini. Arus demokratisasidapat
dipandang sebagaimanifestasikritik terhadappola hubungan antarayang
berkuasadan yang dikuasai yang tidak seimbangdan menampilkan
hegemoni negara atas masyarakatserta menciptakankesenjanganantara
negaradan masyarakat.Kendatidemokrasimenjadikons$Pyang cenderung
hanya "dipersandingkan dan mengandungkerancuan," tetapi konsep ini
menjadi pilihan banyak bangsa di dunia termasuk rejim penguasayang
sering mengakui diri mereka sebagairejim demokratis atau menuju
demokratis.
Begitu pula teori masyarakat sipil' (cioil society)3menjadi populer
kembali dan menjadi wacanapolitik aktual ddwasaini, terutamadi negaranegara berkembang di Dunia Ketiga. Gelombang demokratisasiyang
melandabanyak belahan dunia (Amerika Latin, Afrika dan Asia) telah
mendesakkankonsep masyarakatsipil untuk diterapkan di negara-negara
di kawasantersebut.Sebenarnya,konsepmasyarakatsipil bukanlah suatu
konsepbaru. Akamya dapat dilacak.padapemikiran politik Yunani Kuno.
Versi pertama konsep ini muncul dari Aristoteles (w. 322 S'M) yang
mengajukanisalahpolitilcekoinoniayangmengandungarti masyarakatpolitik
lgoliticalsociety).
Konsepini dipahami sebagai"Masyarakatpolitik-etik yang
dan persamaandi bawah
terdiri dari warganegarayang memilikilcebebasan
hukum.'
sistemkekuasaanberdasarkan
Dalamperkembanganberikutnyakonsepmasyarakatsipil mengalami
transformasisignifikan di kalanganfilosuf atau pemikir politik abad-abad
pertengahan,yang mengajukanpenekananberbedamengenaimasyarakat
sipil. Jika Aristoteles menekankanaspek etik, persamaandan kebebasan
dalamsupremasihukum, makaThomasHobbes(w.L676)menekankannilai
'Philip

Green mengatakan bahwa "Democracy in the late twentieth century is not
only a contestedconcept but also a remarkably ambiguous one." Lihat, "Democracy as
contestedIdea," introduction, in Philip Green (ed.), KeyConceptsin CriticalTheory(New
1993),h.2.
|ersey:
- 'Terdapat
beberapa istilah dalam BahasaIndonesia untuk mengganti kata auil
society,seperti masyarakat warga atau masyarakat madani, yang masing-masing
mempunyai konotasitersendiri.Untuk sementaradalamtulisaninipenulismemilih istilah
sipil sebagaiterjemahan netral.
masyarakat
' nPolitit'koiron
cioilis,yangkemudian
ra-diterjemahkanke dalam BahasaLatin sociefas
menjadi rujukan ciail societydalam BahasaInggris. Lihat fean L. Cohen and Andrew
Arato, Ciail Societyarul Politiul Theory(Cambridge and London: 1995),h. 84.
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teadilan merata (distrfuutin it
|ohn Lock (w. M}a) menekan
antara yang berkuasa dan y
absolutismekarena memberi p
(w. 1755)yang mengajulan ardi
berbedadenganrakyat dan nq
menyerahkankewenangan kc
1831)mencobamengajukansin
negara terbentuk atas paHu
zubyektif (subjectiaeIiW$ d1
rakyat.Masyarakatsipil, uuru
etis yang lahir dari cita-cita r
bersamasegenapwarga nqiar
Dalam perspektif ped
berkuasadan yang dikuasai (h
al-ummah)telah menjadi salah
teori-teori, baik mengenai po
mengenaimasyarakatideal y
Pemikiranpolitik Islam, s€jatiq
panjang dan berkesinambun
sebagaiinstrumen yang tak f
keagamaandan masalah ke
pemikiran, pemikiran politil
pandangantentanghubuntim r
satu sisi ada pandangan yang
pihak yang berkuasadan pade
menolak dan menentang pihe
dikuasai, seperti tampak pade
mengandung makna pembdat
Perbedaanpandanganu
pada masa pramoderen" sangr
dan geo-sosialbudaya yant E
peradaban Islam menampilla
tL*
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keadilan rnerata (distributioejustrcebagi seluruh rakyat dan senadadengan
]ohn Lock (w.170a) menekan adanya kontrak sosial-politik (sociatcontmct)
antara yang berkuasa dan yang dikuasai. pandangan yang menyirat
absolutismekarena memberi peran bagi rakyat ini dikritik oleh Montesquie
(w. 1755)yang mengajukanantiabsolutisme(absorutismelain), bahwa negara
berbedadenganrakyat dan negaramerupakanmandatarisrakyat yang telah
menyerahkan kewenangan kepadanya." sedangkan Georg w. F. Hegel (w.
1831.
) mencobamengajukansintesisyang bertumpu pada pandanganbahwa
negaraterbentuk atas pertemuan dua kebebasan(Iiberty),yaitu kebebasan
subyektif (subjectiaeliberty) dan kebebasanobyektif (objektiaelibnty) daljrakyat.Masyarakatsipil, menurut Hegel,menjelmadalam bentuk kehidupan
etis yang lahir dari cita-cita darsarpembentukan negara dan kehidupan
bersamasegenapwatga negara.
Dalam perspektif pemikiran politik Islam, hubungan antara yang
berkuasadan yang dikuasai (baynal-ra'i waal-ra'iyah atau baynal-imamahwa
al-ummnh)telah menjadi salah satu isu penting yang mendorong lahirnya
teori-teori, baik mengenai pbla hubungan antara kedua pihak maupun
mengenaimasyarakatideal yang perlu tercipta dari hubungan tersebut.
Pemikiranpolitiklslam, sejatinya,mencenninkanpencarianintelektualyang
panjang dan berkesinambungantentang hakikat peranan pemerintihan
sebagaiinstrumen yang tak terpisahkan untuk menanggulangi masalah
keagamaandan masalah keduniaan.' seperti lazim dalam paradigma
pemikiran, pemikiran politik Islam juga menampilkan dua spektrum
pandangantentanghubungan antarayang berkuasadan yang dikuasai. pada
satu sisi ada pandangan yang cenderung mendukung dan membenarkan
pihak yang berkuasadan pada sisi lain muncul pandangan yang cenderung
menolak dan menentangpihak yang berkuasadan membela pihak yang
dikuasai, seperti tampak pada konsep penguasa adil (at-suttanal-adit)yang
mengandung makna pembelaan terhadap kepentingan rakyat.
Perbedaanpandangan ulama politik terhadap kekuasaan,terutama
pada masa pramoderen, sangat dipengaruhi oleh faktor geo-sosialpolitik
dan geo'sosial budaya yang mengitari para ulama. secara umum, sejarah
peradaban Islam menampilkan pihak yang berkuasa (khalifah, amir atau
tL*

didt
her

TIn

St
and joseph Cropsey (d..), History of Politicnl philosophy(Chicago and
",r",
Iondo4: D9n,hl.5l7.
and Arato, op.cit,h.87-gg.
-Cotrm
tU.
nir, Syamsuddin, Isla;mdan PotitikEraOde Baru(fakarta: 2001),h. gZ.
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sultan)pada posisi superiordengankekuasaanmutlak dan kedaulatanyang
berdimensiIlahi. Yang terakhir adalah hasil dari perekayasaanpihak yang
berkuasa itu sendiri yang sering menisbatkan kekuasaannyadengan
kekuatan Ilahi, seperti tampak pada gelar bahwa khalifah adalah Khalifah
AUahf al-ard(wakil Tuhan di bumi) atauzill Anah ar-ard@ayang-bayang
fi
Tuhan di bumi). .Posisiulama yang lemah secarapolitik dan kultural telah
mendorongmerekauntuk melegitimasipihak yang berkuasadenganalasanalasan keagamaan. Kecenderunganuntuk melegitimasi kekuasaan
merupakan gejala umum di kalangan ulama sunni, dengan sedikit
pengecualian.- sebagianulama lain, terutama dari kalangan syiah,
cenderungkritis dan bersikapberoposisiterhadapkekuasaankhalifah selain
disebabkan oleh perbedaan pandangan teologis tetirpi juga didorong oleh
posisi mereka sebagaikelompok minoritas.
Respondenterhadaprealitashubungan antarayang berkuasadan yang
dikuasai yang senjang dan timpang, selain bercorak pemikiran juga
mengambil bentuk tindakan, yaitu dalam bentuk pembangkangandan
pemberontakanterhadapkekuasaankhalifah. SejarahIslam banyak dihiasi
oleh perangsaudarasesamaMuslim, bahkan dalam bentuk suatupelpecahan
besar (abfitnahal-htbro).
secara singkat akan dikemukakan bentuk-bentuk respon, baik ide
maupun aksi politik, terhadaphubungan antara yang berkuasadan yang
dikuasai dalam tiga periode utama sejarahperadabanIslam, yaitu masa
pramoderen, masa moderen, dan masa kontemporer. Bertolak dari
pandanganbahwa prosessejarahitu berlangsunt secarasirkular yaitu
beredardan berputar ftistory repeabitsel0,' maka dapat diamati terjadinya
pengulangan sifat respon dalam isi (substansi),kendati berubah dalam
bentuk (format).

tseperti

akan diuraikan kemudian banyak ulama politik sunni pada masa
pramgdelen y_angmen3mpilkan teori-teori legitimatif. Hanya sebagian kecil dari mereka
'r
yanglri'
terhadap kekuasaankhalifah, seperti lbn Thymiyitt, lu.,
al-Jawziyah,
"t-qayyim
atau Ibn Khaldun.
'D"1"*
sebuah hadith ada disebut bahwa "waktu itu beredar dan berputar,, (alzamanistadara).Maksudnya,-waktu bergulir dalam suatu proses siklikal yaitu bermula
dari satu titik dan kemudian kembali ke titik semula,hal mina melahirkanwatak waktu:
kesinambungan dan perubahan (co*inuity arul chnnge).
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Muhammad bersumbersela
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halwaal'aqd)dan segenapwaq
atau mubaya'ahmenjadi saL
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B" Dasar Hubungan: Baiat dan pembaiatan
Ilubungan antara yarrg berkuasa dan yang dikuasai berpangkal dari
:.ontrak sosial-politik yang dalam pemikiran politik Islarn disebut bay,ah.
leori sosiaikontrak merupakan salah satu prestasipenting pemikiran poiitik
larat. Teori yang dikembangkanoleh John Lock (w. 1204)dan
]ean-Jacques
lousseau {w.1778) ini bertolak dari suatu asumsi bahwa hubungan
antara
',,rng berkuasa
dan vang dikuasai bersifat kontraktual, yaitu clalarnrnasa
:rrtentu dan dengan kesepakatan-kesepakatan
tertentu"Icie krintrak sosial
':'engandung
arti pemberian amanat oleh rakyat kepada pernimpin untuk
:.enjalankan kepemimpinannya atas kehcndak dan persetujuan rakvat.
-Te'orlsosial konfak seperti cii atas sebenarnya sudali berkembang eli
' ,'rlarrga,n
rumattrslam(dengan isfiiah l:ay'ahatau baiat) sekitar sepuiuh akrac1
' i:'.i.lr-Lnya,yaifu pada masaawai pemerintahanIslarn.
Keperninlgrinar-r
Nabi
'
lrh;rlnrnadtrersirn-lber
selairrdari wahyu Tuhan juga clari
r)engdrluarrirara
t'i'1;inrrahrlia
rneJ.ilnut
sebllah perr-lbaiatandengan men-lrritakanlrshlra l{abi
;r.ctalahutusan hlhan" tsegitu pula, keperninlpiirar-ulyapar;;
"ir,,llanlmac.i
;r;riifahpascaNnbi Ml,rhamrnacl
bersurnberdari traiaf.r:rlehpara eXit(rr6iurl
ti u'nal'aqd)ciansegenapwar8a masyarakat.Eksistensibaiat dan pernbaiatan
i,u, lrutrlroty'g'n.h
rurenjaeli
saiah sati-lprasyarat kepemim;rinarr,/kekuasaan
l,iiiir-ir.frarlisi Tslarn,khususnya cii kalangan sunni Berbeda
clerrgansyiah
i|rd r.nenel;arrk;in"kepatuhan kepacxaTuhart"
dar""
kesulci;rrrdari
{utclatlakj
',-',sa
('is,msk)
sebagaipilar kepernirrrpinan(imamah),paradigrnaponibk fJurd
rcnclasarkarneksisiten:;ikepernimpinan
{khilafnh}pactradua pilaq yaitu
-'ierrnusya\ /aratan (syurn) d an peml-raitan
{hay,uaft
1-ooFerrnberianbaiat
rttubaya'ah)memiliki signifikansi yang sarna crenganrnusyawarah, dan
lalam kaitan penetapanpemimpin musyawarah hams dilanjutkan den6;an
' rubnya'ah, tanpa mubayn'ah kepemimpinan itu
tidak mempunyai legitimasi.
I-egitimasi kepemimpinan/kekuasaan dalam perspektif perrrikiran
'olitik trslamberasal dari dua sumber,
vaitu Tuhan dan manusia. yang
'ei'tan-lamenjadi kcyakinan Syiah, bahwa
kepemimpinan itr_lberasal dari
I ' l h a n , k a r e n a n ' l ; i r . ! ' r r - " ' r T r p u ns yi faait , c a n f u n g s i k e a g a r n a a l - ld a n
rtransmisllianlewat .krlturr-rnan
Niahl ft'tllh;lrnmadlervat jallrn Ali ibn Abi
.!rirlib,
\'ar.g l',eriirr mcrurpakarrprefercnsi sunnj yang inemanrJangbahwa
,,'r.'nriiili-lpi'il;ln
me ,:up;rkanhasitrkese6rakatan
lnasyarak;lt {,ijnm,}melaiui para
I I r-rslensi
Ier:li:',
1i[lk
]iilrini
;leurleuh
bahrnraumat sebagaikorlunit;-rshistoris
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M. Dins?z

danyangDihtasai
M.AnSyamsuddtn, AntarayangBerdukn

bersandarpada syariah,yang perkembanganhistorisnyadibimbing secara
ilahiah dan keberlangsungannyadijamin oleh otoritas konsensusumat yang
tidak mungkin keliru.
Terlepasdari polemik Sunni-Syiahtentanghakikatdari kepemimpinan
Islam di atas,adalahjelasbahwa baiat ddn pembaiatanmerupakansumber
legitimasi kekuasaandan melambangkanadanya nilai dan ajaran tertentu
yang harus disepakatioleh pihak yang berkuasadan pihak yang dikuasai.
Karena hubungan tersebut bersifat kontraktual, maka ia mengandung
dimensi kesementaraandan kenisbian,dalam arti hubungan itu dapat
berlangsungdan dapat berhenti di tengah perjalanan.Hubungan akan
berlangsungjika ada pengindahan terhadap kesepakatan-kesepakatan
bersama,dan dapat berhenti sebelumwaktunya jika terjadi pengingkaran
atau pengkhianatanterhadap kesepakatan.Pengingkaranpolitik tersebut
tidak hanya mengejawantahdalam bentuk pengingkarankesepakatanantara
pihak yang berkuasadan pihak yang dikuasai,tetapi dapatjuga mengambil
bentuk penanggalanoleh pihak yang berkuasa akan syarat-syaratyang
melekat dengan kepemimpinan/kekuasaan yang menjadikan
kepemimpinan/kekuasaannyaabsah.
Memangterdapatperbedaanpendapatdi kalanganulamapolitik Sunni
mengenaiapakahbaiat dan pembaiatanmasih menyisakanatau tidak hak
bagi rakyat yang telah memberi baiat kepadaseorangpemimpin (khalifah
atau imam). Dua kutub pemikiran dalam polemik tentanghal ini mungkin
dapat diwakili oleh dua ulama politik Sunni, yaitu Syihab al-Dn Ibn Abi
Rabi' dan Abu Bakr Muhammad al-Baqillani.Ibn Abi Rabi' (hidup pada
abad ke-11),seorangulama Sunni berpengaruh,melihat pembaitansebagai
pemberianyang bersifatmutlak. Ibaratjual beli (dalamBahasaArab disebut
bay,yang mempunyai akar kata yang samadenganbay'ah)baiat itu adalah
kesepakatantentangbarangyang diserahkanoleh penjual kepadapembeli,
sehinggasang penjual tidak lagi mempunyai hak atas barang itu. Dalam
bukunya Stilukal-MalikfiTadbiral-Mamalik,IbnAbi Rabi'menyatakanbahwa
"Tirhan telah menganugerahkanatas para raja restuNya sehinggamereka
dengannyamempunyaikekuatanuntuk memimpin rakyat dan negara.Oleh
karena itu, Tuhan mengamanatkankepada rakyat warga negara untuk
mematuhi penguasamereka .... Dan Tuhan mewajibkan ulama untuk
lrHamilton

A.R. Gibb, "Some Considerationson the Sunni Theory of the Caliphate" dalam bukwtya Studieson theCiailizationof lslam(Boston:1958),h. 41; dikutip dalam
Syamsuddin,op.cit., h.92.
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menaati para raja."-"
Pandangandi atasmerupakan ciri khas pemikiran ulama politik sunni
lang didasarkan atas doktrin mereka tentang delegasi dan obligasi, bahwa
iepemimpinan adalah tanggung jawab manusia yang didelegasikanoleh
Tuhan, karena itu umat Islam diwajibkan untuk mematuhi para pemimpin
'ereka. Dengan argumen ini para ulama politik sunni menekankan
egitimasi khalifah dan mempertahankan supremasi dan keutuhan
^ekhalifahan. Asy'ari, seorang teolog besar dan pendiri aliran teologi
-\sy'ariah, salah satu cabang utama Ahl at-sunnahwa al-lama,ahatau sunni,
:rdak hanya menoiak hak rakyat untuk memberontak tapi juga menekankan
.epatuhan total kepada khalifah walaupun ia menyimpang dan melanggar
rew-ajiban-kewajibannya.
Dalam ungkapanny a y ang terkenal, Asy,ari
rrenyatakan:"kita berdoa terus bagi kesejahteraan
para imam, tunduk pada
'ekuasaan mereka,cJanrnemandangsalah atas rnereka
yang memiliki hak
-:ntuk Lrangkitmelawa. para irnam, walaupun rnereka (para irnam itu)
: rliha t rneninggalkankebenaran. Kita rnenentangpemberontakanbersenjata
:rclawanpara imam dan kita menentangperangsipil."'' Kutub pemikiran
ri menegaskanbahwa baiat adalah kontrak sosial politik yang bersifat
':rutlak, permanen
dan tuntas. Sekali rakyat memberi baiat maka mereka
-arl.1smenyatakan
ketundukan dan kepatuhan tanpa reserve kepada
-'emimpin, dan pemimpin mempunyai kekuasaanmutlak yang tidak dapat
riganggu gugat.
Pada kutub ya.g; lain tampil al-Baqillani (w. 1013),seorang ulama
'r-rnni yang j,ga berpengaruh. Bagi al-Baqillani,
yang memiiiki kekuasaan
ebenarnyaadalah rakyat" Negara itu adalah rakyat, bukan penguasa.
'enguasa,
dalam hal ini, tidak lebih clari pelayan rakyat yang dapat
liturunkan atas kehendak rakyat. Menurut al-Baqillani, irnam adalah
'engayorn dan wakil rakyat,
pihak yang harus mendukung dan
rengingatkannya akan tugas dan kewajiban, serta menuntutnya untuk
.engikuti jalan yang benar. Jika imam terus melakukan penyimpangan,
akyat dapat menurunkan dan menggantikannya dengan yang lair,.t'
'-syihab

al-din Ahmad Ibn Abi Rabi', sr/rrk al-Matik Tadbfral-Mamalik(Kairo;
f
: : r ,h . 9 9 - 1 0 0 .
.-Dikutip
dari Majid Khadduri, "The JuridicalTheory of the Islamic state,,dalam
):t M,slim world,Yol.XLI, no. 3 (Juli 1951),
h. 195.Lihat pula syamsuddin,op.cit., h.
i.

"Abu

Bakr Muhammad al-Baqillani,al-Tamhid, dalam "karangan pilihan,, dalam
: suf lbish (ed .), Nrrsusnl Fikr al-Siyfsi al-lslamiy, al-tilamsh 'ind al-Sriittah (Beirr-rt:1
966).
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Pandanganal-Baqillani tadi, mendapatdukungan dari ulama politik
Sunni lain, seperti al-Mawardi (w. 1058),teoretikuspolitik Sunni terkenal.
Walautidak seekstrimal-Baqillaniyang ineletakkansupremasirakyatdi atas
kekuasaankhalifah atau imam, al-Mawardi membedakanantarakapasitas
(ahlal-ikhtiyar)yang diwakili oleh
imam (ahlal-imamal)dan otoritas raky._at
para elit mereka(ahlal-haltwa.al:aqd).'"Masing-masingdari dua kelompok
ini mempunyai persyaratan dan kualifikasi tertentu. Keabsahanhasil
kesepakatandua belah pihak dilambangkanoleh baiat dan pembaitan.
Sejalandengan al-Baqillani, al-Mawardi juga memberi peluang bagi
tertentu,seperti akan dikemukakan
imam denganalasan-alasan
pemakzulan
ini.
lain
dari
tulisan
pada bagian
Paradigma pemikiran politik Sunni pramoderen dalam kedua
spektrum pandangan mengenai hubungan antara yang berkuasa dan
dikuasai dikaitkan dengan fungsi baiat dan pembaiatan menunjukkan
orientasi legitimatif terhadap kekuasaandan kecenderungannyauntuk
mempertahankanstatusquo. Halini sebenarnyadapat dipahmi mengingat
bahwa para ulama berada pada posisi inferior di hadapan kekuasaan
khalifah, Dalam keadaandemikian sulit diharapkanadanyapemikiran dan
aksi politik yang kritis sebagaikontribusi bagi kebaikan kehidupan politik
itu sendiri.
Kenyataaninilah yang dikritik oleh ulama yang datang kemudian
dengan konsep antitesis,yaitu politik keagamaan(al-siyasahal-syar'iyah).
Tokoh dari kelompok ini adalahIbn liaimiyah (w. 1329)yang menulis buku
terkenal yaitu al-Siyasahal-Syar"yahfi Islah al-ra'i wa al-Ra'iyah(Politik
Keagamaanuntuk PerbaikanYangBerkuasadan yang Dikuasai)dan lbn alQayyim al-Jawziyah(w. 1356)yang menulis buku berjudul al-Turuqal
Hukmiyahfi al-Syar'iyah(JalanHukum dalam Politik Keagamaan).Konsep
politik keagamaanini muncul sebagaiantitesis terhadap paradigma
pemikiranpolitik sebelumnyayang dianggaptelahmenyimpangdari agama
atau syariah. Baik Ibn Taimiyah maupun lbn al-Qayyim mendesak
dikembalikannyapemikiran politik ulama kepada wahyu atau syariah.
Keduanyamenyalahkanpara ulama yang mendukung Penguasa-Penguasa
yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewenganpenyelewengan,dan membuat syariah tidak mampu menjawab tuntutan

h . 5 6 . tuAbu
(Beirut 1983),h. 8.
al-Hasanal-Mawardi,al-Alltcimal-Sullaniyah
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<emanusiaan. Mereka, kata Ibn al-Qayyim, membelokkan jalan lurus,
<ebenarandan realisasinya,walaupun mereka tahu bahwa jalan ini sesuai
Jengan tuntutan kenyataan. Para ulama politik tersebut telah mengingkari
orinsip-prinsip syariah.'- Senadadengan itu Ibn Thimiyah menganggap
'cahwa
penguasayang korup adalah yang paling tidak bermoral, dan karena
rtu tidak ada kewajiban untuk patuh kepadanya."
Konsep politik keagamaandi atasmengisyaratkanbahwa baiat sebagai
iontrak sosialtidaklah bersifatmutlak dan perrnanen,tetapi bersifatbersyarat
'''aifu tergantung kepada para penguasa apakah kerja dan kinerja mereka
nasih sesuai atau tidak dengan isi dari kontrak itu, yang tidak lain dari
rilai-nilai kebenaran dan keadilan berdasrkan agama.
Dari sudut pandangan ini baiat adalah persetujua.natau kesepakatan
:ntuk pengangkatanseorang imam ('aqdal-imamah),'o
karenanyaimam
,'.dalahhasil dari sebuahkontrak sosialpolitik(ma' qudlahu).Berbedadengan
Svi.ah,paradigma sunni tidak mengenal hak-hak istimewa imam baik atas
-rasarfilosofis maupun teologis, tetapi imam adalah figur publik yang terbuka
:erhadapkritik dan dapat digugat, terutama jika ia menanggalkan kualifikasi
:sensial yang melekat dengan kepemimpinannya.
C. Pola Hubungan: Kasus Masa Framoderen
Masa pramode.ento dalam sejarahperadaban Islam ditandai dengan
:runculnya pemerintahan dan kekuasaan Islam serta keberlangsungan
r:ekuasaanitu dalam berbagai pasang-surutnya. Sejalan dengan ekspansi
-sLamke luar Jazirah Arabia daerah kekuasaanIslam membentang luas dari
'ulbn

al-Qayyim al-Jawziyah, al-Trrntq al-Hukmiyyah fial-Siyaiah al-Syar,iyyah
-(airo:.1953),h. 3.
"Thqi
al-Din Ibn Taimiyah, Majmu Fatftoa Syaikh at-Islam,Vol. X (Rabah 1981), h.
_;6.
"Batat (bay'ah) dalam hal ini tidak sama dengan pengucapan ikrar (oath of aIIe::ntce), tetapi lebih mengandung pengertian kesepakatan antara kedua belah pihak, atau,
:patnya, kesepakatan kontraktual antara yang berkuasa dan yang dikuasai (a contrac,al ogreementbettoeenthe ruler and the ruIed).Lihat Bernard Lewis, The Political Innguage
'1s/nrr,"(Chicagoand London: 1988),
h. 58.
Banyak istilah yang diberikan sejarawan untuk menandai masa ini, seperti masa
'.,asikatau masa pertengahan. Penulis cenderung menggunakan istilah pramoderen hanya
-rfuk membedakannya dengan masa modern. Karena masa moderen dikaitkan dengan
rontak Dunia Islam dengan Barat, maka terdapat pula banyak teori tentang awal dari
:..asaini. Sebagian mengatakan sekitar abad ke-16, sebagian lain menyebuhrya abad ke--r Tulisan ini merujuk kependapat terakhir, karena itu masa pramoderen mempunyai
-:ntangan panjang, yaitu sejak masa Khulafa' Rasyidun
hingga akhir abad ke-19.
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Persiadi Utara, andalusiadi Barat dan Nusantara di Timur. D kawasankawasantersebutmuncul kerajaanatau kesultananyang memerintahdengan
atau atas nama Islam. Sebagianbesarbentuk dan sistempemerintahanitu
mengacu kepada bentuk dan sistem yang Pemah muncul sebelumnyadi
awal sejarahperadabanIslam, yaitu khilafah atau imamah. Baik khilafah
ataupun imamah (dua istilah yang dinisbatkan masing-masingkepadaSunni
dan Syiah, kendati sering dipakai secarabergantian) dipandang sebagai
para ulama politik
lembagapolitik keagamaan.Hal ini disebabkan.karerta
justifikasi
bahwa khalifah atau
masa pramoderen awal telah memberi
imamah adalah lembagapolitik yang pembentukannyaberdasarkanwahyu
atau syariah, al-Mawardi, seorangteoretikirs terkemuka, umPamanya,sejak
baris pertama dari bukunya al-Ahkamal-Sultaniyaftmenyatakan bahwa
imamah adalah lembaga pengganti fungsi kenabian untuk memelihara
kehidupan agama dan mengatur kehidupan dunia.-Penisbatan kepemimpinan atau kekuasaan kepada kenabian
memperoleh justifikasi lebih kuat pada al{hazali (w. 1111),seorangulama
sunni terkemukat fang berani membuat paralelismeantara raja dan nabi
yang dianggapnya mempunyai misi yang sama yaitu membawa
kemaslahatanumat manusia. Dalam bukunya Nasihntal-Mulk al-Ghazali
mengatakan:TuhanYangMaha Tinggi telah mengutus kepadaumat manusia
para nabi dan membekali merekadenganwahyu. Dia juga mengirim kepada
umat manusia para raja dan memberkati mereka dengan kekuatan dan
cahaya llahi (farr-i-izadi)keduanya membawa misi yang sama, yaitu
kemaslahatanuniversal (maslalnt-izanilaqani).-'
Deskripsi di atas mungkin dapat menggambarkandengan jelas pola
hubungan antara yang berkuasadan yang dikuasai pada masaitu. Terjadi
ketidak seimbangandalam hubungan antara mereka,karenayang berkuasa
berada pada posisi superior dan yang dikuasai pada posisi inferior.
Inferioritas terhadap kekuasaanini tidak hanya melanda masyarakatumum
pada lapisan bawah, tetapi juga menjangkiti para elit termasukelit agama
(ulama).
FenomenakekuasaanIslam pada masa pramoderen secaraumum
menunjukkan hegemoni dan dominasi negara atasrakyat warga negara.
Sepanjangsejarah Dinasti Abbasiyah (749 - 7075)," umpamanya,selain
tAl-Mawardi,
w. cit.,h. 5.
U"^ia al-Ghazali,Nasilutal-Mutk(feheran:1317H), h. 10.
ilnUu
'Abu
M"*rrr al-Baghdadi,Kitabllsul al4in (Istanbut 7928r,h.281..
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:erdapat kisah menggembirakan terjadi pula hal-hal yang tidak
:renggembirakan. Hubungan revolusi abbasiyah dengan obsesi akan
\epemimpinan keluarga Nabi Muhammad (dari kalangan pamannya al-{bbas) mempunyai implikasi politis, yaitu adanya legitimasi teologis
:erhadap dinasti ini yang pada giliran berikutnya mendorongnya menjadi
:ronarki absolut.
Kecenderungan absolut pada kekuasaan Abbasiyah ditunjukkan,
rmpamanya, oleh proses suksesi kepemimpinan yang berlangsung secara
:urun temurun tanpa memberi peluang bagi demokrasi. "Lembaga
iemokrasi" semacam ahl al-hall zuaal-'aqd (para elit yang memiliki otoritas
remilih khalifah dan keputusannya mengikat umat) relatif kurang berfungsi
:tau hanya berfungsi sebagai"pelengkap" proses demokrasi. Keanggotadn
;itl al-hall wa al-'aqd tidak selalu mencerminkan komposisi "kelornpok.elompok kepentingan" (interestgroups),rneminjamistilah Ilmu politik, tetapi
:apat sajaberasaldari tokoh masyarakat dengan kualifikasi tertentu, bahkan
iapat berasal dari penguasa yang sedang berkuasa itu sendiri.tt Hul
:erakhirlah yang sering menjadi kenyataan, yaitu khalifah yang sedang
:erkuasa berfungsi sebagaiahl al-hall wa al:aqd tunggal dan ia menetapkan
:enggantinyat yar.g biasanya adalah putranya sendiri. Maka, sebenamya
:rdak terjadi pemilihan melainkan penunjukan.
Bersamaan dengan absolutisme tadi berkembang kecenderungan
sakralisasi kekuasaan. Kekuasaan Abbasiyah merupakan bentuk
:emerintahan Sunni yang secarateoretis menekankan musyawarah (syura),
:ermufakatan (ijma'), dan legitimasi rakyat (bay'ah).Namun watak yang
rernuansa demokratis ini kurang menjelma dalam kenyataan, dan bahkan
rengalami transformasi ke arah yang bersifat "teokratis." Hal ini ditandai
:leh kecenderunganpara penguasaAbbasiyah untuk mengklaim kekuasaan
rereka sebagai berdasarkan "kedaulatan llahi" (diaine soaereignty),yaitu
:engan mengukuhkan diri mereka sebagai "mandataris Tuhan,, (khalifah
\llah atau zill Allah fi al-ard). Pemakaian legitimasi dari ruhan ini
:imaksudkan untuk memobilisasi sekaligus mengeksploitasi dukungan
:akyat terhadap kekuasaan negara. Para ulama politik ,,terpaksa,,pula
:relegitimasi kecenderungan sakralisasi kekuasaan tersebut.
Dalam rangka melegitimasi kekuasaan dan mensakralkan kekuasaan
:anyak ulama yang mengeluarkan pendapat yang patut diperdebatkan
-Abu

Mur,r,rr al-Baghdadi, Kitab LIsrilal-Din (Istambul: LIZB(,h. Z81
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dalam perspektif syariah ataupun konsep etika keagamaan.Diantara
pendapatitu, yang paling terkenaladalahadagiumsultanjair khairminfitnat
tadumatau penguasayang bejat masih lebih baik dari kekacauanyang
berkepanjangan.lelas logika adagium ini dapat dipertanyakan
kebenararrrya,sepertihalnya juga sandarannyadari al-Qur'an maupun alSunnah.
Kecenderunganlain pada kekuasaanpemerintahanAbbasiyahadalah
berkembangnyabudaya patron-dientyang kuat antara penguasadan
kelompok kepentingantertentu. Patronaseini kurang bersandarpada asas
rasionalitasatauprofesionalitas,tetapilebih mencerrninkanasas"nepotisme"
atau "klikisme." Dalam hal ini, penguasasebagaipatronakan merangkul
kelompok tertentu yang disukai atau yang membawa keuntungan politis
untuk dijadikan climt, sepertitampak pada prosespenetapanaliran teologi
tertentu sebagai"ideologi iegara." Sebagaiakibatnya, "ideologi negara"
dapat berubahbersamaandengan terjadinyapergantianpenguasa.
Beberapakecenderungan
di atastentu tidak menampilkankeseluruhan
'lwajah" dari dinasti Abbasiyah. Seperti sejarahtelah mencatat, masa
kekuasaanAbbasiyahmerupakanmasakeemasanperadabanIslam,terutama
...... dilihat dari perkembanganilmu-pengetahuan,
teknologidan filsafat.
Beberapakecenderungantadi berhubungandenganaspekbudaya politik,
yang agaknyareleanuntuk dikemukakan dalam rangka menganalisispola
hubungan antarayang berkuasadan yang dikuasai.
Sebagaimanasudah dikemukakan sebelumnya,bahwa di kalangan
ulama politik Sunni terdapat dikotomi pandanganmengenaihubungan
negara dan rakyat, yaitu pandanganyang menegaskanhak rakyat warga
negarayang menentukanterhadapnegaradan pandanganyang menegaskan
kewajiban rakyat watga negara untuk tunduk dan patuh kepada negara.
Secaraempiris dalam sejarahkekuasaanIslam pramoderen,pandangan
pertamahampir tidak terjelmadalam kenyataan.Mungkin benar bahwa
rakyat warga negara memiliki hak untuk menentukan proses
negara,namun kekuasaannegarayang absoluttelah tidak
penyelenggaraan
memberi peluangbagi artikulasi hak tersebut.
tosul"*"

masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah terjadi perubahan "ideologi
negara" dari paham Mu'tazilah yang diadopsi oleh al-Ma'mum (813-833)ke paham
Hambaliyah yang dipilih oleh al-Mutawakkil (U7 - 851). Begitu pula, pengangkatan
Qadi al-qudat (hakim agung) ditengarai memiliki dimensi politis, seperti pada
pengangkatan al-Mawardi oleh Khalifah al-Qaim (1931- 1075).
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Kenyataan historis menunjukkan ambivalensi banyak penguasa
rbbasiyah terhadap demokrasi. Pada satu sisi mereka mempertahankan
-embagademokrasi semacam ahl aI-haIIwa al-'aqd dan memberlakukan
,:.ekanismepemberian legitimasi oleh rakyat lewat pembaitan,namun kedua
.-al tersebut tidak merefleksikan penerapan hak demokratis secara sejati.
Terhadapkenyataan demikian sebagianbesar elit agama (ulama) tidak
:erhasil melaksanakan fungsinya sebagai pembimbing dan pelayan umat
"'t'i al-ummnhwa khadimal-ummah)dan melaksanakanpolitik amar makruf
, ahyi munkar, tetapi sebaliknya lebih banyak berperan sebagai legitimator
:an pelayan penguasa (khadimal-hukumah).fika elit agama (ulama) berada
:alam suasana kebatinan inferior dan "takut" atatJ,,tak bebas,, untuk
:Lengemukakanpendapat, maka dapat dibayangkan bahwa hal yang sama
;ga terjadi, bahkan dalam derajat yang lebih kuat, di kalangan rakyat pada
.,..pisan
bawah.
), Pola Hubungan: Kasus Moderen
Pada masa moderen wilayah kekuasaanIslam menjadi lebih luas, dan
:.'rdiri dari banyak negara yang berdiri sendiri, terutama negara bangsa (no:n state)yang terbentuk akibat pemerdekaan diri dari penjajahan. Tidak
::mua negara-negara itu menjadikan Islam sebagai dasarnya atau
:'engaitkan diri dengan lambang keislaman, karena cukup banyak negara
ang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi memilih bentuk dan
- 3sarnegaradari ide dan institusi yang berasaldari Barat.Sebagaiakibatnya,
: rla hubungan antara yang berkuasadan dikuasai pada negara tipe terakhir
--pengaruhi oleh nilai-nilai
budaya Barat. walaupun demikian, nilai-nilai
.sLamtetap juga menjadi faktor dalam kehidupan nasional termasuk dalam
.:dang politik.
Pemikiran politik Islam terus berkembang pada masa moderen dan
:'engalami interaksi dengan pemikiran politik moderen (Barat), yang
::sikapi dengan berbagai corak respon, seperti akomodatif, rejektif, dan lain,:rn. Banyak dari pemikir politik Islam moderen yang menghargai dan
:.engadaptasipemikiran Barat,baik dengan melakukan justifikasi dari nilai::lai Islam maupun yang melakukan "Islamisasi" terhadap pemikiran Barat
::rsebut. Tentu ada dari para pemikir politik Islam yang menolak dan
-.engajukan gagasankembali kepada tradisi Islam ataupun mengedepankan
:aradigrna baru pemikiran politik Islam.
Salah seorang pemikir politik Islar4 yang mencoba merekontruksi
, stemkekhalifahan (walaupun sudah dibubarkan oleh Kemal Attaturk pada
l-lami'ah,Vol. 39 Number l January - fune 2001
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tahun 1924) adalah Rasyid Ridha (w. 1935)dari Mesir. Dalam bukunya
tentang kekhalifahan al-Kilafoh wa al-Imamaha-'Uzma Kekhalifahan dan
KeimamanAgung), Rasyid Ridha menelaahulang teori konstitusi khilafah
dan berusahamemperbaiki lembagapolitik ini dalam rangka rehabilitasi
kehidupan umat lslam. Ia berpendapatbahwa adanya kekhalifahan(baca:
negara)adalahmutlak perlu, karenatanpaitu hukum maupun kesejahteraan
umat tidak dapat ditegakkan.-Mengikuti paradigma politik Sunni Rasyid Ridha berusaha
mempertahankantipe pemerintahankhilafah yang menjadikankedaulatan
rakyat sebagaiwatak dasarn)ra,yakni pemerintahanyang dibentuk atasdasar
musyawarahdan baiat dari ahl al-hallwa al:aqd sebagaiperwakilan umat.
Cukup menarik bahwa Resyid Ridha memperhatikansalah satu isu amat
penting dalam pemikiran pohtik Islam, yakni masalah pemilik kedaulatan.
Masalahini terkait erat dengan masalahhubungan antara yang berkuasa
dan yang dikuasaii atau lebih tegasnyaantara"wak<rl"dan "yang diwakili"
(antaraahl aI-haIIwa al:aqd dan umat). Untuk itu ia mengenalkanistilah
jama'ah dan ummah,tetapi membatasipengertiannya pada pemimpinpemimpin umat.
Dalam kaitan ini, Rasyid Ridha mengangkatkonsep representasiatau
perwakilan sebagaimedium dalam:hubunganantararakyat dan penguasa.
Menurut Rasyid Ridha, hubungan antara "wakil" dan "yang diwakili" atau
antaraahl al-lullwa al:aqd dan umat, adalahhubungan yang menunjukkan
bahwa kedaulatanumat telah didelegasikankepada ahl al-lull wa al-'aqd,
yang tenhrnya harus berfungsi sebagaiwakil sejati yaitu orang kepercayaan
(trustee),bukan sekedarsebagaiutusan (delegate).
Konsisten dengan konsep representasitadi Rasyid Ridha menilai
bahwa kompetensi dan otoritas untuk memberi penilaian atas pertanggungjawabanKhalifah terutamaberkenaandenganpemberhentiannya
dari jabatanberadadi tanganahlal-InIIwaal: aqdi" yang menyelenggarakan
agenda tersebut melalui mekanismemusyawarah. Dalam hal ini Rasyid
Ridha tidak memandangbahwa lembagakhilafa dan figur khalifah sebagai
kebal terhadaphukum dan tidak dapat diberhentikandi tengahperjalanan,
tetapi proses demikian harus dilaksanakan melalui mekanisme
konstitusional.

Rasyid Ridha, at-Ktilafah wal-Imttrnt al-lJzama(Kairo: Ig2gi,16.
lM.
nnia.,n.n-tg.
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sayang teori-teori Rasyid Ridha tersebut tidak menjelma dalam
kenyataan, khususnya di Mesir, baik daram bentuk teradopsi dalam
mekanisme konstitusional Mesir maupun dalam wadah baru (kekhalifahan
agung yang ia cita-citakan) karena wadah baru itu tidak pemah terbentuk.
Pemikir politik Islam moderen rain yang juga berasal dari Mesir, yaitu
vuhammad Abduh (w. 1950),mengajukan pendapat dari sisi lain. Titik tolak
pemikiran politik Abduh adalah pandangannya
bahwa hakikat
pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan tapi betul-betul bersifat
keduniaan (al-sultahal-madaniyah).perbedaan yang ia tekankan pada
rakikatnya adalah perbedaan antara teokrasi dan nomokrasi. Dalam kaitan
ini, khalifah dan para pembantunya melaksanakan kekuasaan atas dasar
:rukum Ilahi dan mereka tidak memiliki kekuasaan khusus untuk penafsiran.
Kekhalifahan historis, menurut Abduh, bukanlah rezim politik teokratis,
daiam pengertian bahwa khalifah menerima hukum langiung dari ruhan
Karenanyarakyat harus menyatakan ketundukan dan kepatuhan kepadanya,
tetapi rezim politik duniawi dan sekuler yang boleh dibangkangiterutama
rika ia melanggar ketentuan agama.
setelah menggambarkan hakikat pemerintahan duniawi Abduh
>elanjutnya menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada
<edaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini, menurut
Abduh, harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebeb asan (hurriyah),
lemokrasi (syura) dan konstitusi (qanun)yang berfungsi sebagai landasan
sistem politik dan kekuasaan tersebut." Konsepsi Abduh tentang kebebasan
neliputi kebebasan sosial dan politik, termasuk di dalamnya kebebasan
relpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan mernilih, bahkan kebebasan
ragi kaum perempuan dalam memperoleh hak-haknya.
Jika nilai-nilai ini
Japat diterapkan dalam kehidupan politik maka hubungan antara yang
rerkuasa dan yang dikuasai akan berlangsung dalam interaksi positif dan
<onstruktif.
Hampir senada dengan Abduh adalah Muhammad Iqbal (w. 193g),
-ieoangpemikir/filosof Muslim dari Pakistan. Iqbal mengajukan suatu teori
:entangmasyarakat ideal sebagaimillah. Konsep ini mengandung arti suatu
<omunitas keagamaanyang dibentuk oleh individu-individu Muslim yang
nenginginkan kesatuan. Menurutnya, millah harus dibangun di atas prinsip
:auhid, yang meliputi persamaan,solidaritas dan kebebasan.prinsip tauhid
-'

Muhammad Imarah, aI-A' mal al-I(fmilah li,al-Imam Muhammad'Abduh. yol. I
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inilah yang menyatukan unsur-unsur berbeda dari millah. Atas dasar ini
Iqbal membayangkansuatu pelpolitikan Islam yang bersifatuniversalyang
melampaui batas-batasras, budaya dan wilayah-suatu negara Islam
internasional. Lebih lanjut, Iqbal menjelaskanbahwa negara tersebut
merupakan petualanganuntuk mentransformasikanprinsip-prinsip ideal
Islam ke dalam kekuatan ruang dan waktu, suatu inspirasi untuk
mewujudkansuatu organisasimanusiayang nyata.Hanya dalampengertian
ini negaradalamIslamadalahteokrasi,tetapibukan dalampengertiann egara
itu dikepalaioleh seorangwakilTuhandi muka bumi yang dipandangdap*
mencegahkeinginandespotiknyadibalik anggapania tidak dapatbersalah.'
Setelahmengemukakankonsepnyatentanghakikat negaraIslam, Iqbal
kemudian merrgemukakanbahwa institusi kekuasaanIslam yang pemah
ada dalam sejarahperadabanIslam, apakah itu disebut kekhalifahan,
kesultananatau kerajaanadalah tidak ada, dalam pengertiantidak dapat
disebut sebagai lembaga politik keislaman. Dalam ungkapan lain, Iqbal
mendorong terbentuknya suatu negarauniversal dengannilai-nilai kebaikan
universal seperti disebutkan tadi,.suatu negara yang memungkinkan
hubungan antara negaradan rakyat tampil dalam kebaikan,keadilan dan
harmoni.
Sebagaisumber inspirasi bagi pembentukan Pakistanpemikiran Iqbal
pada derajattertentu mempengaruhikehidupan politik Pakistan.Walaupun
demikian, pada kenyataanempiris hingga saatini penerapandemokrasidi
Pakistan masih mengalami ujian dan tantangan. Akar-akar struktural dan
kulturalnya relatif tersedia,namun pengembangannyamasih memerlukan
waktu. Menurut Inayatullah,masyarakatPakistanmengandungbaik potensi
demokrasi maupun otoriterianisme." Dalam kontekshubungan antara
negara dan masyarakatdi Pakistanperan ulama cukup penting dalam
menjembatanihubunganitu. Ulama,walaupun tidak solid dan mempunyai
keragaman,namun masih menyediakanjembatanpenting bagi hubungan
antarapemerintahdan masyarakat.
FenomenaPakistan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di
(Beiruti1972),h.330.
-Muhammad
lqbal,The Reconstructionof ReligiousThoughtin Islam(Lahore 1968),
h.747.
DDr.
Inayatullah, "The Structual and Cultural Roots of Democracy in pakistan,,,
makalah disampaikan pada International Seminar on Islamic and Westem Concepts of
Governance and Democracy, fakarta, April 2000.
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banyak negara Islam lain. Negara-negara Islam pada masa moderen,
khususnya pascakemerdekaan,memang menghadapi keadaan sulit dalam
membangun diri, setelahsekian lama berada di bawah dominasi penjajahan
dalam bidang politik, militer dan ketergantungan ekonomi. Seperti halnya
negara-negaraDunia Ketiga, negara-negaraIslam masih berada pada posisi
periferal dalam pola hubungannya dengan negara-negara maju yang
berlangsung dalam, meminjam istilah Bassam Tibi, akulturasi asimetris
(assymetrical
acculturation),yaltu bahwa negara-negarayang maju dominan
dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi juga
mendominasi negara-negaraberkembanp dalam bidang-bidang non
ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.-Sejalan dengan arus demokratisasi yang melanda dunia dewasa ini
banyak negara Islam berada pada situasi tidak dapat mengelak dari agenda
demokratisasidan perwujudan masyarakat sipil yang antara lain
menekankan nilai-nilai persamaan, kebebasan,keadilan dan hak asasi
manusia. Proses ini tentu akan mempengaruhi hubungan antara yang
berkuasa dan yang dikuasai dalam kehidupan kebangsaanmasing-masing,
neSara.
Walaupun masa moderen menjanjikan demokrasi sehingga hubungan
antarayang berkuasadan yang dikuasai akan lebih bersifat setara,seimbang
dan egaliter, tetapi pada kenyataannya kekuasaan negara-negara moderen
(termasuk negara Islam/negeri Muslim) tidak sepi dari praktek-praktek
otoriter, tirani negara atas rakyat, dan penyalahgunaan kekuasaan (abuseof
oower).Jika pada masa pramoderen praktek-praktek tersebut berlangsung
dalam hubungan superior dan inferior (negara dan rakyat), maka pada masa
moderen praktek-praktek tersebut berlangsung secara terselubung dalam
pendekatan yang cerdas dan canggih lewat "perekayasaan birokrasi" (bureaucratic engineering).
Hal demikianlah yang mendorong terjadinya praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme dalam kehidupan birokratisasi pemerintahan. Oleh karena
ifu adalah benar tesis yang mengatakan bahwa "power tands to corrupt and
absolute
powercorruptsabsolutely"(kekuasaancenderungkorup/merusak dan
kekuasaan mutlak korup/merusak secara mutlak). Adagium ini terbukti
secaraempiris dalam banyak kasus kekuasaan negara di masa moderen,
termasuk di Indonesia baik pada masa pemerintahan Orde Lama mauPun
-- .:
'Burr"rn

Ttbi, The Crisisof Modern Islam (Sah Lake City: 1988),h. 2.
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pemerintahanOrde Baru. Dalam kasusterakhir ini korupsi atau pengrusakan
secaramutlak terjadi karena adanya pemutlakan kekuasaan,melalui
pengkultusanindividu penguasa,pemusatankekuadaan(sentraiisasi),dan
p"*rup"t mekanismebirokrasi yang mendominasikehidupanmasyarakat.
Jika kecenderunganmerusak tadi berpangkal pada dominasi kekuasaan,
maka dapat dikatakan bahwa dominasi itu berpangkal pada legitimasi.
Legitimasi perlu bagi penguasa,tetapi legitimasi penuh dapat membuat
penguasamabuk kekuasaan.Maka, mungkin dapat dikemukakanadagium
lanjutan, bahwa "poutertendsto ilominateand legitimatepowerdominateslegitimately" (kekuasaancenderung mendominasi dan kekuasaan dengan
legitimasi penuh berjarak dekat dengan otoritarianisme,dan jika seorang
penguasamerasa memiliki legitimaSi penuh acapkali terjebak kepada
perilaku dominatif yang kemudian dapatberkembangmenjadi otoriteq,keras
kepala dan menutup diri terhadap kritik.
Dalam keadaansepertiitu hubungankontraktual antarayang berkuasa
dan yang dikuasai akan mengalami gangguan dan konflik vertikal antara
rakyat dan negara tidak terhindarkan. Konflik vertikal ini bisa berlanjut
menjadikonflik horizontal di antarakelompok-kelompokdalammasyarakat
yang terlibat dalam pro dan kontra terhadap kekuasaan.]ika terjadi
pertemuan antara dua konflik pada divisi vertikal dan divisi horizontal
tersebut maka suatu suasanakekacauanpolitik besar mungkin tedadi, hal
mana akan mendorong terjadinya perubahan sosial politik secararadikal.
Pemikiran politik Islam memungkinkan terjadinya pergantian atau
penurunan pemimpin walaupun masa kontrak (masa)jabatan pemimpin
yang telah ditentukan belum berakhir.Hal ini dilakukan tentu dalam keadaan
darurat dan dengan alasan-alasanyang kuat. Al-Mawardi menjelaskan
alasanalasanyang membolehkanpemakzulanimam atau khalifah (baca:
kepala negara),antara lain: menyimPangdari keadilan, kehilanganPanca
indera atau organ tubuh yang lain, atau kehilangankebebasanbertindak
karenatelah dikuasai oleh orang-orangdekabrya,atau tertawan,atau rnenjadi
fasik yaitu terjatuh ke alam kecenderungansyahwat." Tetapi al-Mawardi,
menurut Munawir sjadzali, hanya berhenti sampai disitu dan tidak
menjelaskantentangbagaimanacara atau mekanismepenyingkiran imam
yang sudah tidak layak memimpin negaraatau umat itu, dan penyingkiran
ttH.

Munawir Sjadzali, MA, Islam dan Tata Negara:Aiaran, Seiatahdan Pemikiran
flakarta: 1990),h.65-56; Lihat, al-Mawardi, op.cit.,h.77.
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rru dilakukan oleh siapa.
Thnggalnya kualifikasi imam, seperti penyimpangan d arikeadilan Qarh
-,'adalatih)atau kekurangan panca indera (naqs
al-hawas)atau menjadi fasik,
:ukanlah suatu hal yang dibuat-buat, tetapi mempunyai logikanya sendiri.
?enyimpangan dari keadilan adalah persoalanesensialatas kepemimpinan,
.iarena misi utama kepemimpinan dalam Islam itu adalah menegakkan
ieadilan. Adapun kekurangan kekuatan inderawi mudah dipahami, karena
..ekuataninderawi adalah medium utama pemimpin untuk mengetahr-li
:ealitas di sekitarnya dengan obyektif dan proporsional, selain tentu
-ekurangan kemampuan inderawi dianggap membawa implikasi kejiwaan
rias sang pemimpin yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan, . e b i j a k a n n y a .S e d a n g k a n m e n j a d i f a s i k k a r e n a t e r j e b a k k e d a l a r n
\ecenderungan syahwat semisal melakukan perselingkuhan, maka banyak
menegaskanbahwa tidak ada kewajiban menaati pemimpin seperti
f$t"
Dalam konteksjudul artikel ini, pandanganpara ulama tentang kriteria
rram dan syarat-syaratpemakzulannya mungkin dapat menjelaskanbahwa
'ubungan kontraktual
antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidaklah
'ersifat absolut. Terdapat landasan teoritis
untuk pemakzulan imam (in-ochment).Lebih lanjut, Ibn Khaldun menjelaskanbahwa hubungan antara
. rng berkuasa dan yang dikuasai adalah hal yang bersifat hubungan atau
,'iasional(nrinal-umur al-idafiyah).iadi terdapat keseirnbanganantara kedua
ciah pihak. Dia dinamakan penguasakarena ia mengurus persoalanrakyal,
,-ngllasaadalah seseorangyang mempunyai rakyat, sedangkan rakyaf
-ialair rnereka yang rnerniliki p"r,g,rur".'''
:. Catatan Penutup
Dari telaah singkat dan sederhanatentang hubrrngan antara yang
'erkuasadan yang dikuasai dalam
perspektif pemikiran dan praktek politik
. jam terlihat jelas bahwa terdapat kesenjanganantara idealitas agama dan
-alitas poiitik, seperti halnya terjadi kesenjanganantara negara dan rakyat
"Ada hadith yang menyatakan "tidak ada keharusan untuk mematuhi perbuatan
r.rsa;ingatlah ketaatan hanya wajib kepada perilaku yang benar" (al-Sahih al-Bukhari).
',egitu pula, Abu Bakr al-Siddiq dalam pidato
pengukuhannya sebagai khalifah
'-engatakan "jika aku salah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk yang penuh
aksiat kepada Allah" (wa in akhta'tu fala ta at li makhluq fi ma'siwa Allah).
-'Ibn
Khaldun, Muqaddimah ibn Khaldun, editing 'Ali 'Abd al-Wahid Wafi (Kairo:
!58). h. 382.
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w arganegara.Kesenjanganitu bahkanmasihberlanjutpada tingkat tertentu
dan dalam bentuknyayang lain pada era moderensekarangini. Pemecahan
masalahseringdilakukan denganberorientasipadapembenahansistemdan
pencocokanfigur pemimpin, tanpa ada perbaikan dalam keria dan kinerja
dari negaraterutamadalam hubungannyadenganrakyat.
Hubungan antarapenguasadan rakyat yang bersifatkontraktual dan
merupakan persoalan relasionalmengandung arti adanya simbiosis
mutualistisyaitu hubunganyang salingmemerlukanantaradua belahpihak.
Karenanya hubungan tersebut harus berlangsung dalam prinsip
kemitrasetaraan(equalpartnership).- Dalam hal ini masing-masingpihak
berfungsi sebagaisubyek dan obyek sekaligus,bukan salah satu sebagai
subyek dan yang lainnya sebagaiobyek. Rakyat yang selama ini sering
dipersepsikandan diposisikansebagaiobyeksudah harus diberi peran atau
mengambil peran lebih banyak sebagaisubyek. Pemerintah (apa lagi
menambahmasalahbagi pemerintahannya). Bukankah pemerintah yang
is theleastgooterbaik adalah yang kurang memerintah(thebestqoaernment
efti).

Hal demikian sebenarnya merupakan prinsip dari masyarakat
moderenyang sering disebut sebagaimasyarakatmadani (civil society),yaitu
masyar.akat yang antara lain mempunyai kebebasan untuk
mengaktualisasikan diri dan mengartikulasikan kepentingannya dalam
suatu partisipasipolitik yang aktif.
Untuk dapat mewujudkan keadaandemikian Perananpemerintah
sangatlah penting, yaitu mendorong pengembanganinfra struktur
kehidupan masyarakat dengan menyediakan ruang publik (publicspace)
dalam pengertiannyayang sejati,yaitu tidak hanya membolehkanmereka
berbicaradan berpendapattetapijuga membukamata hati terhadapaspirasi
rakyat,baik yang disampaikanmelalui lembagademokrasiformal mauPun
non formal. Banyak rejim yang menganggap dirinya demokratis hanya
karenaia membukaruangbagi penyampaianpendapat,tetapisesungguhnya
rejim itu belum demokratis karena ia tidak mau mendengar bahkan
mengabaikanaspirasirakyat. WaAllah Ahm bi al-Sawab.
*Kebetulan

Bahasaarab menyebut yang berkuasadan yang dikuasai dengan istila
al-ra I dan al-ra'iyah,dua kata yang mempunyai akar kata yang sama. Khusus al-raiyah
(rakyat), kata ini berada pada timbanganfa'il yaitu subyek dan predikat. Samadengan
kata tabiahyang mengandung arti alam, yang merupakan ciptaan (obyek)dan "pecinta"
(subyek) sekaligus,maka kata al'iyah juga mempunyai posisi sebagaiobyek dan subyek
sekaligus.
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