
Dr. Surwandono

Metodologi, 

Pemikiran, 

Pelembagaan

Kata   Pengantar

Dr.  Ali   Maksum

Penulis adalah staf pengajar Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta pada program 
studi S-1, S-2 Ilmu Hubungan Internasional 
dan S-3 Ilmu Politik Islam dan menjadi Ketua 
INSIERA (The Indonesian Islamic Studies and 
International Relations Association serta 
memiliki kepakaran di bidang Pemikiran Politik 
Islam, Resolusi Konflik, dan  Riset Sosial 
Keagamaan.

Deskripsi Singkat:

 Buku Pemikiran Politik Islam: Metodologi, Pemikiran dan 
Pelembagaan menawarkan proses mengkaji pemikiran islam secara 
metodologis, dalam ranah ontologis, epistimologis dan aksiologis, 
bagaimana sebuah produk pemikiran politik Islam lahir, bagaimana 
proses perkembangnya,  dan bagaimana kontribusinya bagi 
kemaslahatan di jamannya.
 Buku ini juga memberikan ulasan komprehensif  dalam dimensi 
ruang dan waktu, sehingga menggunakan pisau analisis sejarah Islam 
untuk membaca dinamika pemikiran, dan menggunakan pendekatan 
geo-politik untuk membaca perubahan dan kesinambungan pemikiran.
 Buku ini akan memberikan kesempatan kepada para pembaca 
untuk memperlebar horizon berpikir dalam politik Islam, agar dapat 
membaca gagasan paripurna Islam secara cerdas, serta dapat 
mendalami filsafat etik dari gagasan paripurna Islam secara humanis.  



 

Dr. Surwandono 

 

PEMIKIRAN 

POLITIK 

ISLAM: 
METODOLOGI, PEMIKIRAN 

DAN 

PELEMBAGAAN 
 
 
 

 
KATA PENGANTAR: 
Oleh Dr. Ali Maksum 



i 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM: 

METODOLOGI, PEMIKIRAN, PELEMBAGAAN  
Penulis: 

Dr. Surwandono 
Desain Cover 

Muhammad Faqih Jihan Insani 
Tata Letak: 

Jihan Art 
Cetakan 1, Juli 2017 

Penerbit 
Magister Ilmu Hubungan Internasional, UMY 

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Bantul Yogyakarta, 55183 
Telp: (0274) 397656 (122) 

http://mphi.umy.ac.id 
bekerjasama dengan 

INSIERA  
(The Indonesian Islamic Studies and Internatipnal Relations Association) 

Percetakan 
Komojoyo Press 

ISBN:………….  

http://mphi.umy.ac.id/


ii 
 

KATA PENGANTAR 
DR. ALI MAKSUM  

 
Pertama, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku karya Dr. 

Surwandono dengan judul “Pemikiran Politik Islam: Metodologi, Pemikiran, 

Pelembagaan” yang merupakan sebuah sumbangan akademik penting 

khususnya bagi kajian pemikiran dan politik Islam.  

Kedua, saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk sekedar 

memberikan kata pengantar bagi sebuah buku yang menurut hemat saya 

merupakan “buku berat.” Selain itu, rasa terhormat saya rasakan mengingat 

memberikan sebuah kata pengantar kepada buku karya senior sekaligus 

“pembimbing” karier akademik saya. Sungguh sebuah kehormatan yang luar 

biasa selain ini juga pertama kali saya memberikan kata pengantar kepada 

buku karya penulis lain.  

Ketiga, saya juga menggunakan kesempatan ini untuk berdoa dan berharap 

semoga dengan memberikan kata pengantar bisa menjadi pelecut untuk lebih 

berkarya lagi sebagaimana penulis buku ini.  

Keempat, buku “Pemikiran Politik Islam: Metodologi, Pemikiran, 

Pelembagaan” bisa dikatakan kompilasi berbagai khazanah pemikiran politik 

Islam yang diramu menjadi sebuah karya agar bisa dibaca, difahami dan 

dinikmati dengan lebih mudah dan komprehensif.  

Dalam beberapa dekade kebelakang, kajian tentang pemikiran politik Islam 

tampaknya semakin populer terutama di dunia Barat. Bahkan, dengan 

berbagai keunggulan akademik yang dimiliki, banyak mahasiswa “Timur” 

berbondong-bondong belajar di kampus-kampus ternama di “Barat” sebagai 

“pesantren” untuk mengkaji isu-isu penelitian terkait Islam. Misalnya sebut 

saja Universitas McGill, di Montreal, Kanada atau Universitas Chicago, di 

Amerika Serikat yang menjadi rujukan kampus mahasiswa dunia Islam 

termasuk dari Indonesia untuk menempuh pendidikan pascasarjananya. 

Ketika kita membicarakan pemikiran politik Islam, barangkali merupakan 

sebuah hal yang seringkali sensitif dan bahkan bisa mengganggu ukhuwah di 

antara kita sebagai umat Islam khususnya maupun masyarakat umumnya. 

Karena, politik dalam Islam bisa dikatakan sangat berkaitan erat dengan 
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elemen-elemen keimanan dan norma hukum (syariah) yang saling tumpang-

tindih serta multi tafsir.  

Oleh karenanya, ketika pembahasan politik Islam sudah masuk ke ranah 

politik praktis entah sengaja maupun tidak disebabkan kondisi sosial-politik 

di sebuah tempat, seringkali menimbulkan gejolak yang pada ujungnya 

berakhir pada penolakan-penolakan terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri 

yang sebenarnya sangat universal dan inklusif. 

Semakin populernya kajian politik Islam juga tidak lepas dari dampak 

Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang memicu bangkitnya berbagai gerakan 

ke-Islaman di penjuru dunia termasuk di Indonesia. Walhal, semangat 

(ghirah) ke-Islaman semakin tidak terbendung untuk menyuarakan Islam 

sebagai solusi berbagai masalah multidimensi bangsa yang carut-marut 

dengan keterbelakangan. Momentum tersebut bagaimanapun turut 

berpengaruh kepada dinamika politik nasional yang mendorong pemerintah 

berkuasa saat itu untuk membendungnya dan dianggap sebagai “lawan” dan 

“ancaman” di tengah mayoritas masyarakat berpenduduk Islam. 

Secara akademik, bermunculan pula berbagai tulisan-tulisan dan seminar-

seminar yang mengangkat tema tentang politik Islam. Karya dan pemikiran 

tokoh-tokoh pemikiran Islam yang sudah berabad-abad dan bertahun-tahun 

ada menjadi primadona bacaan pada peneliti dan aktivis Islam. Para pemikir 

tersebut pada akhirnya semakin dikenal dan menjadi rujukan untuk 

memecahkan berbagai isu di tengah masyarakat.  

Dalam perkembangannya, meskipun diskursus pemikiran terus berkembang 

di Indonesia seiring dengan massifnya gerakan Islam terutama menjelang 

dan pasca Reformasi 1998, pemikiran politik Islam belum bisa memberikan 

kontribusi signifikan kepada pembangunan bangsa. Sebaliknya yang muncul 

adalah gesekan-gesekan yang justru bersumber dari perbedaan tafsir 

pemikiran politik Islam yang bersifat mendasar. Faktanya, di kalangan umat 

Islam justru perbedaan tersebut yang sering dimunculkan dan bukannya 

sebaliknya sebuah dialog produktif, sehat dan tanpa prasangka dalam 

membahas sebuah ide-ide politik Islam. 

Buku ini hadir di saat yang tepat. Karena, dalam beberapa tahun terakhir ada 

semacam kesadaran yang sedang tumbuh di kalangan anak bangsa di tengah 
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upaya-upaya peminggiran peran politik umat Islam di Indonesia. Karenanya, 

saya pribadi menyambut baik penerbitan buku ini sebagai ijtihad akademik 

penulis untuk membongkar pemikiran politik Islam dan menawarkan sebuah 

pembahasan yang lengkap, menyeluruh dan mudah difahami.  

Hal ini sangat penting untuk diketahui disebabkan Islam agama yang dipeluk 

mayoritas akan menjadi lucu dan aneh jika pemikiran politik Islam tidak 

dibedah dengan baik dan komprehensif. Justru yang lebih penting, 

bagaimana ide-ide tersebut bisa diterima dan tersampaikan dengan baik di 

tengah masyarakat yang sangat heterogen. 

Sayangnya, di tengah percaturan politik global yang kurang berpihak kepada 

Islam dan umatnya, wajah Islam selalu digambarkan dan dinarasikan hanya 

dalam beberapa kata saja misalnya “teror,” “poligami,” “syari’at Islam,” dan 

“Arab.” Nyaris tidak terdengar diskursus yang menggambarkan Islam 

dengan nilai-nilai inklusif dan universal jauh dari simplifikasi tersebut. Lalu 

yang menjadi pertanyaan “mengapa Islam digambarkan demikian?” 

Jawabannya tentu akan ketemu jika para pembaca membaca dengan detail 

buku karta Dr. Surwandono agar bisa memahami pemikiran politik Islam 

yang utuh dan tidak setengah-setengah. Mungkin tidak bisa memberikan 

penjelasan secara detail dan sesuai harapan pembaca, namun paling tidak 

dengan membaca buku ini pembaca akan mengetahui gambaran bahwa 

pemikiran Islam sangat luas dan tidak sependek yang digambarkan oleh 

sebagian kalangan secara tendensius. 

Membaca buku ini seakan kita akan diajak untuk mengembara dan berdialog 

dengan berbagai tokoh pemikir Islam dengan ilustrasi sejarah yang sangat 

penting untuk kita ketahui mulai zaman kenabian hingga era modern.  

Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Dr. Surwandono atas 

terbitnya buku ini dan bagi para pembaca saya juga mengucapkan selamat 

karena anda akan membaca pemikiran politik Islam yang akan menambah 

khazanah dan wacana akademis di tengah dinamika bangsa Indonesia.  

Besar harapan saya semoga buku ini benar-benar menjadi rujukan bagi siapa 

saja yang berminat dengan pemikiran politik Islam. Lebih penting lagi, saya 

juga berharap buku ini bisa memberikan kontribusi signifikan kepada 

pembangunan politik bangsa yang sedang membangun di segala aspek 
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kehidupan. Namun, bangsa Indonesia juga tengah menghadapi ancaman 

yang kompleks di tengah dinamika dan fluktuasi geopolitik internasional. 

Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu memperkuat 

khazanah pemikiran Islam dan mensinkornkan dengan realitas masyarakat 

yang heterogen. Tidak hanya itu, masyarakat umum, mahasiswa dan politisi 

juga perlu tahu bahwa pemikiran politik Islam tidak sesempit yang selama 

ini digambarkan.  

Semoga segala usaha penulis untuk menerbitkan buku ini dinilai Allah Swt 

sebagai amal shalih yang kelak akan diunduh ganjarannya di hari kemudian. 

Amin. 

Selamat membaca! 

Tamantirto, Jogjakarta, 7 Juli 2017 

 

Ali Maksum, PhD.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 
 

PRAKATA PENULIS 
 
 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa tercurah untuk Alloh SWT 
atas segala karunia berupa kenikmatan iman, Islam untuk senantiasa 
meniti jalan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa teruntuk Rasulullah 
SAW.  
Buku Pemikiran Politik Islam: Metodologis, Pemikiran dan Pelembagaan 
merupakan upaya penulis untuk memperkaya proses peningkatan kualitas 
pembelajaran di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY, 
khususnya dan komunitas epistemic studi Islam dalam bidang politik, baik 
di tingkat nasional dan global pada umumnya.  

Buku Pemikiran Politik Islam: Metodologi, Pemikiran dan 
Pelembagaan menawarkan proses mengkaji pemikiran islam secara 
metodologis, dalam ranah ontologis, epistimologis dan aksiologis, 
bagaimana sebuah produk pemikiran politik Islam lahir, bagaimana proses 
perkembangnya,  dan bagaimana kontribusinya bagi kemaslahatan di 
jamannya. 
 Buku ini juga memberikan ulasan komprehensif  dalam dimensi 
ruang dan waktu, sehingga menggunakan pisau analisis sejarah Islam untuk 
membaca dinamika pemikiran, dan menggunakan pendekatan geo-politik 
untuk membaca perubahan dan kesinambungan pemikiran. 
 Buku ini akan memberikan kesempatan kepada para pembaca 
untuk memperlebar horizon berpikir dalam politik Islam, agar dapat 
membaca gagasan paripurna Islam secara cerdas, serta dapat mendalami 
filsafat etik dari gagasan paripurna Islam secara humanis.  dalam diskursus 
pertumbuhan issue separatism dan keamanan, di Indonesia maupun Asia 
Tenggara. Tulisan monograph ini merupakan kumpulan tulisan penulis  
yang telah dimuat di beberapa media nasional seperti Koran Republika, 
Seputar Indonesia, maupun Koran Tempo. Di samping itu terdapat 
beberapa tulisan artikel yang dipresentasikan dalam konferensi 
internasional. Monograph ini diharapkan dapat membantu para civitas 
akademika dalam memahami issue separatism dan keamanan secara 
komprehensif. 
Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan mbak Jihan Izzatun Nisa 
yang membantu mendesaian sampul serta mengedit tulisan menjadi 
sebuah tampilan tulisan yang memadai, dan nyaman untuk dibaca. Ucapan 
terima kasih juga kami sampaikan kepada jurusan S-1 ilmu Hubungan 
Internasional dan S-2 Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas 
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Muhammadiyah Yogyakarta, serta Asosiasi Sarjana Indonesia Dalam Studi 
Islam dan Hubungan Internasional atau INSIERA yang telah memberikan 
dukungan untuk penerbitan buku ini.  
Demikian pula, ucapan terima kasih senantiasa penulis berikan kepada 
keluarga, Ummi Dr. Novarina, ananda Muhammad Faqih Jihan Insani, Jihan 
Izzatun Nisa, dan Ghaida Azka Fadhilla yang memberikan kesempatan 
untuk berkarya. Semoga bermanfaat.  

 
Yogyakarta, 2 Juli 2017 

 
Dr. Surwandono  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Kompetensi yang akan dicapai: 

Mahasiswa mengetahui pertumbuhan dua arus utama 

pemikiran politik di dunia yakni pemikiran politik yang 

berbasiskan  tradisi pemikiran barat dan tradisi 

pemikiran Islam secara sistematis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Dalam bab ini, akan dibahas secara sistematis tentang 

ontology atau asal usul pemikiran politik dalam sejarah peradaban 

Eropa, yang kemudian juga dikenal dengan pemikiran politik 

Barat, dengan meminjam istilah dari Deliar Noer. (Deliar Noer, 

1995) Juga akan dibahas tentang ontology pemikiran politik 

Islam, dengan mengambil dari landasan normative bagaimana 

proses mendefinisikan politik. 

 

A. Ontologi Pemikiran Politik Barat 

Wacana pemikiran politik selama ini banyak didorong dan 

dikembangkan para ilmuwan Barat. Pertumbuhan pemikiran 

politik Barat ditempatkan sebagai acuan tunggal dalam 

memperbincangkan politik, yang didefinisikan oleh David Easton 

srbagai authoritative allocation  of value for society Tidak ayal 

kemudian, bahwa cara memahami tentang politik, tata nilai 

politik, pelembagaannya, bahkan penggunaan idiom dan 

istilahnya juga sangat mengarusutamakan politik dalam wacana 

Barat. Perbincangan ini menjadi berkembang pesat dengan 

pertumbuhan paradigma keilmuan  politik  yang  semakin 

menunjukkan kemapanan, dari mazhab pemikiran tradisionalis, 

realis, behaviioralis, post-behavioralis, scientific, sampai post-

modernisme. (Thomas Kuhn, 1963) 

 Hal  yang sangat mendasar dari perbincangan  politik 

dalam perspektif Barat, senantiasa berangkat dari konsep power,  

yang didefinsiian  sebagai sesuatu yang sifatnya terbatas, di tengah 

sejumlah kepentingan actor politik yang tidak terbatas, yang 

kemudian pada akhirnya melahirkan gagasan unik tentang 

struggle  for   power.   Perspektif politik  Barat meletakkan 

perbincangan politik sebagai sebuah perbincangan yang value 
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ladden, yang berimplikasi yang kuat berupa interaksi 

kepentingan. Sikap interaksi kepentingan tersebut diletakkan 

dalam fondasi dasar yang sekularistis, di mana segala sesuatu 

berusaha dirasionalisasi,  dan dibatasi  peran-peran transendental  

sebagai wacana  variabel independen dalam penjelasan-

penjelasannya. (Anthony Black, 2010) 

 Pemikiran   politik   Barat,   praktis   mendominasi 

semenjak keruntuhan kekuatan gereja Katholik dengan sebuah 

peneguhan perjanjian West-Phalia 1648 M yang meletakan 

kekuatan negara-bangsa sebagai sandaran loyalitas  utama suatu 

masyarakat.  Hal mana diperkukuh dengan  semangat sekularistis 

dalam slogan-slogan; Serahkan hak Kaisar pada Kaisar  dan 

serahkan  hak Tuhan pada Tuhan, Carpe Diem (Nikmatilah 

Duniamu), atau semangat Aku Berfikir maka Aku Ada. Semangat 

pemikiran Yunani tampaknya memberikan warna yang  sangat 

mendasar dalam perkembangan ilmu politik selanjutnya. (John 

Esposito, 1996)( Martin, Richard C. and Abbas Barzegar (eds.), 

2010) 

Dalam  proses  panjang  perkembangannya, pemikiran 

politik Barat telah memberikan kontribusi positif bagi penataan 

masyarakat, dari yang logika politik berbasis kekuatan fisik, 

menjadi berbasis kekuatan ekonomi, berbasis kekuatan nalar 

logis, bahkan moral. Dalam batas tertentu, pemikiran Barat telah 

mampu memberikan makna institusionalisasi (Samuel E. 

Huntington, 1976) yang memungkinkan terciptanya Order, di 

mana memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan 

sejarah kemanusiaan.   Akan tetapi   dalam sejarah perkembangan 

dan pengaruhnya, pemikiran  politik Barat  tidak bisa 

meninggalkan dari bias-bias yang juga telah memberikan 

kontribusi  dari kemunduran sejarah kemanusiaan. Pemikiran 

politik  Barat ternyata tidak mampu menghindari beberapa 

tragedi kemanusiaan, pemikiran politik Barat cenderung 
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menempatkan sebagai sebuah school of thought yang unggul 

dibandingkan dengan  school  of thought lainnya,  di mana 

memberikan implikasi besar sebuah perlakuan diskriminasi 

dalam tahap awal, sampai terjadi pembenaran dengan pemaksaan 

dalam tahap-tahap berikutnya. (Abdulhamid Abu Sulayman, 

1989) 

 Dari  sini  tampaknya menjadi elemen  rasional  awal 

untuk saling berinteraksi dari school of thought baik yang 

berbasiskan barat dengan basis masyarakat lainnya. Adalah tidak 

berlebihan jika, pemikiran  politik Barat  untuk melakukan 

redifinisi sehingga memungkinkan   terjadinya dialog pemikiran, 

bukan  semata benturan pemikiran. Sinyalemen  pakar politik 

pembangunan, Samuel Huntington, dalam  batas tertentu sangat 

percaya bahwa ada school  of thaught dari non  Barat  yang 

mempunyai potensi besar sebagai  rival. Perbenturan antara 

negara, dalam  hal  ini dunia Barat dengan Islam, setidaknya 

memberikan  makna bahwa terjadi arus deras pemikiran dari dua 

wilayah tersebut yang saling berkompetisi. 

 Dari  pemahaman ini, Huntington setidaknya mengakui 

bahwa tradisi politik, bukan hanya dengan warna dan  style Barat 

an-sich tetapi juga ada warna dan style non-Barat an-sich. Yang 

sangat diperlukan dalam kondisi  global seperti bukan perkara, 

siapa yang pantas berkuasa, dan yang  tidak berkuasa (either-or), 

akan  tetapi persoalan kurang  lebih (less-more). Artinya sejauh 

mana pemikiran politik Islam atau Barat mampu memberikan 

penjelasan yang lebih baik.  

 

B. Ontologi Pemikiran Politik Islam 

Proses  penyusunan  sendiri,  sedikit  banyak   akan 

melakukan kajian sejarah dari interaksi  individu  sampai 

pembentukan masyarakat sebagai basis utama politik. Dengan 

demikian pemahaman sejarah Islam menjadi  topik yang inheren. 
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Kekuasaan kekhilafahan yang sangat panjang semenjak abad  ke 

7 sampai abad ke 15,  adalah non-sense jika tidak diketemukan 

konsep-konsep politik   yang memungkinkan sebuah kekuasaan 

bisa  bertahan sebegitu lama. (Rabie Akhmad, 1990)  Bahkan jika 

lebih obyektif, kekuasaan Islam  benar-benar runtuh dari 

panggung politik internasional adalah semenjak dibubarkannya 

lembaga kekhalifahan Turki Utsmani oleh Mustafa Kamal 

Attaturk. (Turam, Berna, 2010,) 

 Hal  yang  juga  mendapat  perhatian  sangat  besar, adalah 

sebuah wacana perbandingan.   Di   mana   ada kecenderungan 

pemikiran politik Barat dan Islam ditemukan titik-titik 

konvergensi, seperti dalam kajian kedaulatan, kajian demokrasi, 

public  policy atau decision  making process, yang keduanya 

mungkin mempunyai kemiripan  makna atau bahkan sampai 

pertentangan makna. Dari perspektif inilah diharapkan 

pemikiran politik Islam dapat mengkritik maupun dikritik  oleh 

pemikiran politik Barat, sehingga akan diketemukan  formula 

pemikiran politik  yang  lebih komprehensive, yang tidak berfihak 

dan bias nilai  sebuah tradisi tetapi sebuah pemikiran politik 

alternatif  dan konstruktif dalam membangun sejarah 

kemanusiaan yang lebih adil dan demokratis. 

 Makna politik dalam kajian Barat diambil dari bahasa 

Yunani Politikos  atau bahasa latin  Politica,  yang merupakan kata 

dasar polis. Filosof Yunani seperti halnya Plato  telah menulis 

karya politiknya dalam buku  Politea, sedangkan muridnya 

Aristoteles menulis karya politik dalam bukunya Politica. Pokok 

dasar dari karya ini adalah kepada persoalan mengatur dan 

mengorganisasikan orang per  orang, sampai masyarakat per 

masyarakat bahkan sampai negara per negara. 

 Dalam  karya Islam kata politik  tercerminkan  dalam kata 

Siasah (Saasa, yasuusu, siasah).  Kata  siasah  (h) dalam bahasa 

Indonesia seringkali rancu bahkan dilekatkan dengan siasat (t). 
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Kata siasah tak diketemukan dalam  Al-Qur'an,  akan tetapi 

dijumpai dalam beberapa hadits  yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah dalam kitab  Imam Bukhari dan Muslim: 

 

Kaum  Bani Israil siasah kenegaraan mereka dipimpin 

oleh para Nabi. Setiap meninggal seorang Nabi,  dia 

digantikan oleh Nabi yang kemudiannya. Sesungguhnya 

aku (Muhammad) tidaklah ada Nabi yang   akan 

menggantikan dibelakang aku. Yang bakal ada hanyalah 

Khalifah 

 

 Dalam pandangan Imam Bukhari, siasah (politik) ialah 

menguruskan  soal-soal pemerintahan dengan  segala  jalan untuk 

membangun dan memperbaikinya. Muhammad  Fuad Abdul 

Baqie dalam Al-Lu'lu Wa Al-Marjan  Fima  Ittifaqa'alaihis 

Syaikhan memasukkan hadits-hadits politik sejumlah  61 buah, 

yang  mana ia simpulkan cakupan makna politik  ke dalam 5 

macam: 

1. Soal-soal penggantian rugi atas pembunuhan 

2. Soal-soal hukuman 

3. Soal-soal peradilan 

4. Soal-soal jihad 

5. Soal-soal pemerintahan (Zainal Abidin Ahmad, 1977) 

 Sedangkan    menurut   kelompok   Ikhwanus    Shafa, 

memperinci arti siasah dalam 5 bagian besar: 

1. As-Siyasah  An-Nabawiyyah (Prophetical politics),  atau politik 

para Nabi 

2. As-Siyasah  Al-Mulukiyyah (Monarchical or  Presidential 

Politics), atau politik kerajaan / kepresidenan 

3. As-Siyasah  Al-Ammah  (Public Politics),  atau  Politik Umat 

atau Kerakyatan 
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4. As-siyasah   Al-Khashshah  (Private   Politics)  atau Politik 

berbasis urusan privat 

5. As-Siyasah  Adz-Dzatiyyah  (Personal  Politics),   atau politik 

individu. (Zainal Abidin Ahmad, 1977) 

 Perbincangan   tentang  politik  Islam  dalam  makna 

kenegaraan selama ini lebih difahami setelah Nabi Muhammad 

wafat. Artinya  Nabi   Muhammad   tidak memberikan 

pemaknaan   yang jelas tentang   mekanisme kenegaraan.  Nabi 

Muhammad  adalah  Nabi  an-sich bukan seorang  pemimpin 

politik atau kepala negara. Akan  tetapi dalam pandangan 

Khuda  Bukhsh dalam  Politics  in  Islam mengatakan: 

Muhammad not only found a new religion,  but established  a new 

polity (Muhammad bukan hanya membangun sebuah agama 

baru, akan tetapi juga sebuah politik  baru). Dari perspektif ini, 

tampak terjadi ikhtilaf (perbedaan) para pemerhati politik dalam 

merumuskan konsep politik sejak jaman nabi. (Zainal Abidin 

Akhmad, 1977) 

 Arti penting politik dalam sejarah Islam  dilukiskan 

oleh Moh. Kurdi Ali dalam bukunya; Aqwaluna  Wa  Af'aluna 

(Teori-Teori  dan Praktek-Praktek Kita)  bahwa  kebutuhan 

bangsa-bangsa   kepada politik, sama  dengan   kebutuhan 

manusia  akan  air  dan hawa. Sedangkan dalam pandangan 

Sultan  Attabek  Zanki (ayah Nuruddin Mahmud) menanggapi 

permintaan  pegawai untuk menurunkan ahli politik dengan 

perkataan sebagai berikut: 

 

Sesungguhnya orang seperti Kamaluddin bin Syaharzuri 

mendapatkan   gaji  setahun  lebih  dari   10.000   dinar, 

sedangkan pembesar-pembesar lainnya paling tinggi 

gajinya 500 dinar, kata para pegawai melakukan protes. 

Kemudian Attabek Zanki menjawab; Dengan   fikiran 

semacam  inikah kamu  mengurus pemerintahan. Gaji 

yang sekian masih sangat sedikit  untuk orang seperti 
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Kamaluddin , dan gaji  500 dinar  terlalu banyak  untuk 

orang lainnya. Suatu pekerjaan yang  dapat terselesaikan 

oleh Kamaluddin jauh lebih tinggi nilainya dari 100.000 

dinar. (Muhammad Kurdi, 1946) 

 

 Hal  ini juga tercermin dalam  perilaku  Shalahuddin Al-

Ayyubi dalam  mempertimbangkan  kebijaksanaan  politik 

daripada memperlakukan para musuhnya dengan tasamuh. Dari 

pandangan ini makna politik sebagai  sarana memperoleh 

kemenangan dan kehormatan secara bersama-sama. Muh.  Kurdi 

Ali  memperkuat makna dengan dengan menyatakan bahwa umat 

Islam  akan memperoleh kejayaannya kembali  maka harus 

menempuh   dan memperkuat  ilmu politik   baik sebagai 

pengetahuan maupun keahlian. 

 Dengan pemahaman ini, arti penting politik bagi umat 

Islam merupakan  kebutuhan  dasar  umat   dalam   rangka 

mengangkat keterpurukan umat Islam atas peradaban  Barat. 

Politik  dalam perspektif Islam senantiasa  harus  dikaji dengan 

cermat,  yang memungkinkan ditemukannya formula politik 

Islam yang memadai. 
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Pertanyaan Untuk Mengukur Pencapaian Kompetensi 

 

1. Bagaimana tradisi politik Barat memandang politik dan 

ilmu politik 

2. Bagaimana tradisi politik Islam dalam memandang politik 

dan ilmu politik 

3. Bagaimana arti penting politik dalam pandangan 

pemikiran politik Barat dan Islam 
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BAB II 

METODE PEMIKIRAN POLITIK ISLAM 
 

  

 

Kompetensi yang ingin dicapai: 

Mahasiswa dapat mengetahui  

dan menjelaskan keragaman metode yang dipakai 

dalam membangun pemikiran politik dalam Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Page 1



