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ABSTRAK 

Annisa Fitri. NIM 1730203010. Judul Skripsi: “Pemakzulan Kepala 

Negara Menurut Ibnu Taimiyah” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar. Tahun Akademik 2021. 

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pemakzulan kepala negara 

menurut Ibnu Taimiyah. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui tentang 

pandangan Ibnu Taimiyah terhadap pemakzulan kepala negara. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan 

(library research), untuk mendapatkan bahan-bahan dari permasalahan yang 

diteliti, teknik pengumpulan bahan yang penulis gunkan adalah bersumber dari 

bahan primer yaitu buku-buku dan bahan skunder yaitu melalui jurnal-jurnal 

karya tulis ilmiah dan pustaka/literatur yang terkait. Teknik analisa dilakukan 

secara kualitatif dengan cara content analisis yang menganalisis bahan yang 

dijadikan referensi, kemudian dikaitkan dengan proses pengambilan kesimpulan 

(deduktif). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah terhadap 

pemakzulan kepala negara ialah dilarang. Karna beliau secara tegas mengatakan 

bahwa: “60 tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim lebih baik dari 

pada satu malam tanpa adanya kepemimpinan” beliau beranggapan lebih banyak 

mudhorat yang di dapatkan jika melakukan pengingkaran dan pemberontakan 

terhadap kepala negara. Dari kehidupan seorang pemimpin  menurut Ibnu 

Taimiyah, kekuasaan kepala negara itu merupakan mandat dari Allah yang 

diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Kewajiban rakyat ialah menaati 

kepala negara, sekalipun melaksanakan kemunkaran dan bertindak zalim, selama 

kepala negara tidak memerintahkan berbuat maksiat, kufur (tidak sesuai dengan 

keadilan) dan melaksanakan shalat. Dengan hal itu, sumber kekuasaan kepala 

negara berasal dari Tuhan, bukan dari rakyat. Karena, rakyat tidak dapat 

memberhentikannya di tengah jalan atau sebelum masa jabatannya berakhir. 

Kepala negara baru dapat dikatakan berhenti dari jabatannya atau baru bisa diganti 

dengan figur lain setelah kepala negara telah meninggal dunia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam al-Qur‟an tidak terdapat aturan yang rinci tentang negara, 

akan tetapi yang diatur adalah dasar-dasar tentang masyarakat pada zaman 

dahulu hingga zaman sekarang. Sebab semua ini adalah hal-hal yang 

berkenaan dengan keduniaan, yang selalu bertukar dan beredar menurut 

zaman dan keadaan, karena ini tidak perlu di atur di dalam wahyu ilahi 

(Natsir, 2001, 86). 

Negara dalam Islam pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin 

memiliki pengertian adalah masyarakat yang tinggal diwilayah wilayah 

tertentu diatur oleh hukum Islam dan dilakukan sesuai dengan 

pemerintahan Islam. Dan adapun unsur-unsur negara meliputi (Ismah, 

2015, 3): 

1. Warga negara atau penduduk, yang terdiri dari warga negara muslim 

dan kaum dzimmi (warga non muslim yang yang tinggal menetap di 

wilayah Islam dan mendapatkan perlindungan dengan kewajiban 

membayar jizyah) serta musta‟min (warga negara asing non muslim 

yang tinggal sementara dalam wilayah Islam dan mendapatkan 

perlindungan tanpa kewajiban jizyah). 

2. Wilayah, yang terdiri dari batasan-batasan seperti daratan, udara dan 

lautan, seperti awal mulanya wilayah Madinah dan sekitarnya, 

kemudian setelah fathu mekkah meliputi semenanjung Arabia dan 

sekitarnya. 

3. Pemerintah, yang memiliki kewenangan menegakkan hukum dan 

memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan 

kepentingan-kepentingan yang bertentangan (Ubaidillah, 2000, 54) 

dalam melaksanakan dan menegakkan  
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ketentuan-ketentuan syari‟ah Islam, yaitu Nabi Muhammad 

SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. 

Dalam ketatanegaraan Islam terdapat pembagiaan kekuasaan 

dengan beberapa kekhususan dan perbedaan dikenal dengan adanya al-

sulthah al-tasyri‟iyah (legislatif), al-sulthah tanfidziyah (eksekutif) dan al-

sulthah qada‟iyah (yudikatif) (Iqbal, 2007, 162). 

Al-sulthah al-tasyri‟iyah(legislatif) merupakan kekuasaan atau 

kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan 

yang telah diturunkan AllahSwt. dalam syari‟at Islam (Muhammad Iqbal, 

2007, 161). Orang–orang yang duduk di lembaga al-sulthah al-tasyri‟iyah 

terdiri dari para mujtahid dan ahi fatwa (mufti) seta para pakar dalam 

berbagai bidang (Iqbal, 2007, 162). 

Al-sulthah tanfidziyah merupakan lembaga negara yang berfungsi 

mejalankan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasaikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan. Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan 

sesama negara (hubungan internasional). Pelaksanaaan tertinggi kekuasaan 

Al-sulthah tanfidziyahini ialah kepala negara yang dibantu oleh dewan 

menteri (Wery, 2017, 131). 

Al-sulthah qada‟iyah adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan 

dengan tugas dan wewenang pengadilan. Tugas dari kekuasan al-sulthah 

qada‟iyah adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya 

dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan perundang-undangan 

kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan dimuka bumi dan 

menetapkan kebenaran diantara orang-orang yang meminta peradilan 

(Wery, 2017, 131). 
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Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang 

mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara, dalam 

Islam kata kepala negara lebih dikenal dengan kata khalifah atau imam. 

Kata khalifah di dalam al-qur‟an lebih menunjuk kepada fungsi manusia 

secara keseluruhan, karna khalifah sebagai kepala negara adalah pengganti 

Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian (Djazuli, 

2003,59).  

Menurut Ibnu Taimiyah khalifah ialah pengganti. Ia menyatakan 

bahwa khalifah hanyalah seorang wakil, karena khalifah bukanlah sebuah 

institusi negara yang maha kuasa karena otoritasnya hanyalah merupakan 

amanah dan di atasnya masih ada kekuasaan Allah yang mutlak. Jadi di 

dalam negara Islam, kekuasaan yang tertinggi tidak berada di tangan 

rakyat maupun kepala negara, tetapi ditangan Allah semata-mata. Baik 

pemerintahan maupun rakyat hanyalah pembantu-pembantu Allah dan 

hanya dapat berfungsi dengan syarat-syarat terbatas yang di bebankan-

Nya, kewajiban mereka adalah tidak lebih dari pada melaksanakan hukum 

al-qur‟an dan Sunnah (Qamaruddin, 1971, 138). 

Begitupun, menurut al-Mawardi mengatakan bahwa khalifah 

menggantikan kenabian dalam menjaga dan mengatur urusan dunia, Ibnu 

Khaldun melalui sudut pandangnya bahwa khalifah ialah sarana untuk 

membawa seluruh umat kepada hal yang sesuai dengan pandangan 

syara‟dalam hal kemaslahatan ukhrawi mereka dan kemaslahatan- 

kemaslahatan duniawi yang akhirnya berujung kepada kemaslahatan 

ukhrawi (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, 277). 

Ketika membahas perintah al-Quran kepada kaum muslimin untuk 

menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan, menurut Ibnu Taimiyah 

berpendapat bahwa perintah al-Quran itulah yang merupakan tujuan 

agama dan setiap pemerintahan “dan perintah ini dibebankan  kepada 

setiap muslim yang sanggup melaksankannya, merupakan kewajiban 
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bersama, dan berubah menjadi kewajiban pribadi bagi seseorang yang 

sanggup jika tidak ada orang lain yang melaksanakannya. Kesanggupan 

berarti otoritas dan kekuasaan. Jadi orang-orang yang memegang otoritas 

haruslah yang lebih banyak mempunyai kesanggupan. Oleh karena itu, 

kekuasaan telah menciptakan kewajiban-kewajiban (Qamaruddin, 1971, 

213-114). 

Dari penjelasan di atas, maka khalifah ataupun kepala negara adalah 

pengganti Nabi di bumi Allah yang bertugas menegakkan hukum Allah. 

Penjelasan khalifah banyak dijelaskan di dalam al-qur‟an dan penggunaan 

kata khalifah adalah penyetaraan penyebutan kepala negara dalam Islam. 

Terdapat dalam Qs Fatir ayat 39 yang menjelaskan orang macam 

manakah yang dapat dijadikan kepala negara dan begitupun orang macam 

manakah yang tidak dapat dijadikan sebagai kepala negara. 

                           

                          

      

Artinya:  Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 

menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang 

yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka 

belaka. 

Kedudukan manusia sebagai khalifah dalam Qs Fatir ayat 39 ialah 

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah dimuka bumi”. Penegasan ini 

mengisyaratkan adanya hubungan anatara manusia dengan Tuhan. 

Selanjutnya ayat tersebut juga mengingatkan tentang siapa yang ingkar, 
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khususnya mengingkari Tuhan yang telah menjadikannya sebagai 

khalifah, maka ia sendiri yang akan menanggung akibat pengingkarannya 

berupa kemurkaan Tuhan dan kerugian bagi dirinya sendiri (Fahrul Abd. 

Muid,2010, 47). 

Pemakzulan merupakan meletakkan turun tahta kepala negara. atau 

penyingkiran kepala negara dalam masa jabatannya. Pemakzulan di dalam 

Islam ialah nuzul, manzul, dan tanazul yaitu asal dari kata kerja nazala 

yang berarti turun atau jatuh. Dalam Islam sendiri pemakzulan lebih 

dikenal dengan bughot. Bughot ialah “kelompok umat Islam yang keluar 

dari ketaatan pemimpin Islam yang sahdenagn suatu alasan, menentang 

hukumnya melalui kekuatan tentara dan penggunaaan senjata” (Muchlisin, 

2020, 170). 

Salah satu permasalahan kenegaraan yang muncul adalah 

pertentangan suatu pribadi atau kelompok terhadap pemerintahan. Hal ini 

sangat mungkin terjadi karena pemegang kekuasaan tidak mampu 

menjalankan pemerintahan secara baik dan adil. Para ulama berbeda 

pendapat mengenai boleh tidaknya warga negara melakukan penentangan 

atau oposisi dengan kekuatan senjata terhadap kepala negara. sebagian 

ulama membolehkan umat Islam mengangkat senjata melawan penguasa 

yang telah menyimpang dari kebenaran dan keadilan serta layak untuk 

diturunkan (Muhammad Iqbal, 2014, 247). 

Ibnu Taimiyah memandang figur kepala negara memegang posisi 

penting dalam negara sebagai pemimpin umat Islam, kepala negara harus 

ditaati, bahkan meskipun zalim. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa “ sehari 

dari kehidupan seorang pemimpin yang adil itu lebih baik dari pada ibadat 

selama 60 tahun”. Dalam Musnad Imam Ahmad, dari Nabi SAW, 

bahwasanya beliau bersabda (Ibnu Taimiyah,1995, 21):  

 أحب اخلق ألى هللا إهام عادل,وأبغضهن إليه إهام خا ئس
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Artinya: Makhluk yang paling dicintai Allah adalah imam yang 

adil, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim. 

Dari pernyataan di atas ialah sebuah masyarakat yang enam puluh 

tahun berada dibawah pimpinan kepala negara yang zalim lebih baik dari 

pada tidak punya pimpinan meskipun semalam. Sebagaimana halnya 

menurut Al-Ghazali, berpendapat bahwa kepala negara adalah “bayang-

bayang Allah di muka bumi” (Amin Husein Nasution, 2010, 36). 

Pendapat Ibnu Taimiyah di atas ini berkaitan dengan 

pemberontakan yang terjadi Masa pemerintahan khilafah al-rasyidin 

khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah memimpin selama enam tahun 

dengan berbagai pergolakkan yang akhirnya menimbulkan huru-hara yang 

dasyat (al-Fitnah al-kubra). Pemberhentian khalifah Ali disebabkan oleh 

penentangan (oposisi) dari Muawiyah bin Abi Sufyan atas 

pemerintahannya. Dimana kebijakan khalifah ialah menarik kembali 

semua tanah dan hibah yang dibagikan oleh khalifah Utsman bin Affan 

kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara, dan menurunkan 

gubernur yang tidak disenangi rakyat (Aan Suryana, 2015, 109).  

Pendapat Ibnu Taimiyah yang mendukung tentang ketaatan kepada 

kepala negara  yang tergantung kepada ketaatan kepada Allah ialah dalam 

Qs. An-Nisa‟ ayat 59 (Khalid Ibrahim Jindan, 1994, 93). 

                          

                            

                 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
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Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. 

Dalam ayat ini, maksudnya adalah bahwa ketaatan kepada kepala 

negara tergantung kepada atau termasuk di dalam ketaatan seseorang 

kepada Allah dan Nabi SAW. 

Permasalahan yang terjadi di suatu negara tidak dapat dielakkan 

oleh pihak manapun. Sehingga terjadi pemberontakan untuk menurunkan 

kepala negara dari jabatannya. Dalam kondisi seperti ini peneliti ingin 

membahas tentang pemakzulan jabatan kepala negara sebelum masa 

jabatannya selesai, karena kekuasaan dan kedaulatan kepala negara 

berdasarkan atas pilihan dari umat dan wajib untuk dipatuhi. Oleh karena 

itu, bagaimana menurut pandangan Ibnu Taimiyah melihat tentang 

pemakzulan kepala negara berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi. 

Berangkat dari paparan di atas, Penulis ingin membahas mengenai 

“Pemakzulan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyah”. Karena 

menurut penulis tentang pemakzulan relevan untuk ditetapkan pada 

pemerintahan negara yang mayoritas beragama Islam. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang diatas, peneliti memfokuskan penelitian 

bagaimana pemakzulan kepala negara menurut pandangan Ibnu Taimiyah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk lebih mempermudah kejelasan dalam pembahasan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Ibnu 

Taimiyah terhadap pemakzulan kepala negara? 
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D. Tujuan penelitian  

Dalam tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis pandangan Ibnu Taimiyah terhadap pemakzulan kepala 

negara. 

 

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang 

dilakukan ini yaitu: 

a Manfaat teoritis 

1) Menambah pengetahuan wawasan dan pemahaman mengenai 

Pemakzulan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyah. 

2) Dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan 

hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam. 

b Secara Praktis 

1) Dengan penelitian ini dapat digunakan untuk dapat 

menambah pengetahuan penulis tentang Pemakzulan Kepala 

Negara Menurut Ibnu Taimiyah. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

masyarakat pada umumnya, dan pada khususnya kepada 

pihak-pihak yang terkait, lembaga-lembaga negara, dan 

lainnya dengan ruang lingkup studi ketatanegaraan dan ilmu 

hukum secara umum 

2. Luaran Penelitian 

Luaran penelitian ini penulis dapat mempresentasikan hasil 

penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya ke dalam 

jurnal ilmiah. 

 

F. Defenisi Operasional 

Defenisi operasinal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud 
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peneliti. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting 

dalam judul ini antara lain: 

Pemakzulan dalam Islam sendiri ialah nazala yang berarti turun 

atau jatuh. Pemakzulan merupakan berhentinya atau dipecatnya kepala 

negara atau pejabat tinggi negara dari jabatnnya. Dalam hal ini, 

pemakzulan dilakukan karena adanya penentangan terhadap pemimpin 

dengan cara dan alasan yang benar (Abdul, 2017, 130-131). 

Pemakzulan yang penulis maksud adalah pemberhentian kepala 

negara ditengah jalan atau dalam masa jabatannya memerintah 

berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah, yang di akibatkan adanya 

penentangan masyarakat terhadap pemimpin yang berkuasa. 

Kepala Negara adalah imamah yang merupakan kepemimpinan 

tertinggi dalam rangka untuk menegakkan agama dan menghidupkan ilmu-

ilmu agama, menegakkan rukun-rukun Islam, melaksanakan jihad dan 

semua hal yang menyangkut urusan jihad berupa penyiapan dan 

pengaturan pasukan, menegakkan fungsi peradilan, menegakkan hukum 

had menghapus berbagai bentuk ketidak adilan dan kezaliman, dan amar 

makruf nahi munkar (Wahbah, 2011, 277). 

Kepala negara yang penulis maksud adalah seseorang yang 

menjabat dalam suatu negara yang bertugas untuk menegakkan agama, 

melaksanakan jihad dan keadilan di dalam masa pemerintahannya. 

 

G. Metode Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terlaksana secara rasional dan terarah serta 

mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan metode atau cara 

yang sitematis. Dalam ilmu metode penelitian terdapat berbagai macam 

jenis penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian 

demi tercapainya hasil yang bermanfaat, maka suatu penelitian haruslah 

jelas metode penelitiannya, mulai dari jenisnya, waktu penelitian, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan bahan dan teknik analisa 

bahan. 
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1. Jenis Penelitian  

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Kepustakaan yaitu dengan 

melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka/literatur (Agung 

Sulistiani, 2018, 28). Pendekatan penelitiaan ini dilakukan secara 

pendekatan kualitatif yakni analisa yang di pakai tanpa 

mnenggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika, 

artinya disajikan dalam bentuk uraian. Hasil analisa akan 

dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan 

secara jelas mengenai pemakzulan kepala negara, sehingga 

diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permaslahan-

permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian kepustakaan dapat dilakukan dalam 

pengumpualn bahan melalui penelaahan terhadap buku, jurnal karya 

tulis ilmiah, artikel dan pustaka/literatur yang berkaitan seputar 

pemakzulan kepala negara. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung mulai dari 

bulan November 2020. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan 

seperti dimuat dalam tabel di bawah ini. 

No Kegiatan 

Bulan 

Nov 

2020 

Des-Mar 

2020-2021 

Apr 

2021 

Juni-

Juli 

2021 

Agus 

2021 

1.  Menyiapkan 

bahan penelitian 

untuk 

memperoleh data 

dan menyusun 

bahan 

     

2.  Menganalisa dan 

mengolah sumber 

bahan 

     

3.  Seminar proposal      
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4.  Melakukan 

penelitian 

kepustakaan 

     

5.  Menganalisa hasil 

penelitian 
     

6.  Membuat hasil 

penelitian 
     

7.  Munaqasah       

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik pengumpulan bahan yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat bahan untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan 

meliputi: 

a. Bahan Primer yang meliputi sumber utama yaitu buku Ibnu 

Taimiyah, Muhammad Iqbal, Mujar Ibn Syarif dan Khamami 

Zada, Qamaruddin Khan, Wahbah Az-Zuhaili, Djazuli, 

Ubaidillah, Muhammad Tahir Azhary, dan Abul A‟la Al-Maudi. 

b. Bahan skunder yang meliputi pengumpulan bahan melalui 

penelaahan terhadap buku, jurnal karya tulis ilmiah, artikel dan 

pustaka/literatur yang terkait. 

Langkah-langkah  penulis lakukan dalam menghimpun bahan 

adalah: 

1) Mencari bahan atau literatur bahan yang terkait 

2) Menghimpun bahan 

3) Mengklarifikasi dan menyusun bahan berdasarkan kategori dalam 

penelitian. 

4) Setelah bahan dihimpun dan diklasifikasikan lalu peneliti 

menguraikan bahan dengan kata-kata yang tepat 

5) Setelah bahan tersusun kemudian penulis menganalisis bahan 

tersebut untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai 

permasalahan yang diteliti. 
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4. Teknik Analisa 

Teknik analisa ini diawali dengan berbagai bahan yang berasal 

dari buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian 

penulis. Dari bahan yang terkumpul yang dilakukan secara kualitatif, 

artinya menguraikan, mengidentifikasikan, menyusun dan mengelola 

dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisa 

dengan menjabarkan penafsiran sistematis. Penulis juga 

menggunakan teknik content analisis (analisis isi) yang mana penulis 

menganalisis isi bahan-bahan yang dijadikan referensi. Dari hasil ini 

diperoleh kemudian dikaitkan dengan permasalahan dengan metode 

deduktif (proses pengambilan kesimpulan) (Diah Prawitha Sari, 

2016, 81-83). 

 

5. Penelitian Relevan 

Mengenai karya ilmiah tentang pemakzulan kepala negara 

menurut hukum tata negara Islam sudah ada yang meneliti, akan 

tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda-beda. 

Penulis telah menelusuri karya ilmiah yang ada kaitannya dengan 

tema yang telah diambil, di antaranya: 

a. Skripsi yang berjudul “Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang 

Impeachment Kepala Negara Dan Korelasinya Di indonesia” 

yang diteliti oleh Masrul Afandi, Universitas Islam Negeri 

Syumatra Utara, dengan hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa impeachment dalam menurut Ibnu Taimiyah dalam 

korealisainya impeachment di Idonesia ialah tidak sah dalam 

penurunan jabatan presiden Abdurrahman Wahid . Berbeda 

dengan penelitian yang penulis teliti dengan Masrul Afandi 

yaitu penulis hanya memfokuskan pemakzulan kepala negara 

menurut Ibnu Taimiyah . Sedangkan penelitian Masrul Afandi 
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memfokuskan kepada pandangan Ibnu Taimiyah tentang 

impeachment kepala negara dan korelasinya di Indonesia. 

b. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap 

Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia” yang 

diteliti oleh Fitriani, Nim. 1521020122 Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung dengan hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pandangan fiqih siyasah terhadap 

Impeachment yang terkait tentang kewenangan lembaga yang 

berwenang dalam meng-impeach dan memakzulkan kepala 

negara adalah lembaga legislatif dan MK dalam Hukum tata 

negara Indonesia merupakan hal yang baru dalam 

ketatanegaraan Islam. Berbeda dengan penelitian yang penulis 

teliti dengan Fitriani yaitu penulis hanya memfokuskan 

pemakzulan kepala negara menurut Ibnu Taimiyah. 

Sedangkan penelitian Fitriani mengenai Tinjauan Fiqih 

Siyasah Terhadap Impeachment Dalam Hukum Tata Negara 

Indonesia. 

 



 
 

14 
 

BAB II 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA NEGARA 

A. Pengangkatan Kepala Negara 

1. Kepala Negara 

Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu kalifah, 

imamah, sultan, imarah, mulk dan ris‟alah. Kata khalifah berasal dari 

kata khalifah-yakhlifu-khalfun yang berarti al-„aud atau al-balad yakni 

menggantikan. Menurut al-Raqib-al-Asfahani arti “menggantikan yang 

lain” kandungan kata khalifah berarti melaksanakan sesuatu atas nama 

yang digantikan baik orang yang menggantikannya itu bersamanyaatau 

tidak (Sutisna, 2014, 45). 

Kepala Negara atau khalifah merupakan jabatan yang 

diamanatkan Allah kepada manusia (Masyhud, 2012, 71). Khalifah 

juga diartikan sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. Kedudukan 

kepala negara sebagai pribadi tidak dapat dipisakhan dalam kehidupan, 

selama rakyat menempatkan dirinya pada kedudukan yang tertinggi. 

Tujuan dari ini adalah untuk mengatur manusia dan membimbing 

berdasarkan hukum Allah dan Syariat-Nya menuju jalan kebaikan 

(kemaslahatan). Seorang khalifah bertanggung jawab langsung kepada 

Allah dan bertanggung jawab pula kepada ummat yang telah 

mendelegasikan (utusan) kepada dirinya (Masyhud, 2012, 72). 

Seseorang dalam melaksanakan fungsi kekhalifahan 

ataukeimamahan dalam sejarah Islam terutama pada masa Khulafaur 

Rasyidin  disebut sebagai khalifah atauimam. Arti kata khalifahadalah 

pengganti, yaitu seorang menggantikan tempat orang lain dalam 

beberapa persoalan atau yang menggantikan kedudukan orang yang 

sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain. 

Sama halnya dengan fungsi kekhalifahan Nabi Muhammad SAW, 

yang digantikan oleh khalifah Abu Bakar untuk menegakkan 
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peraturan-peraturan duniawi, maka Abu Bakar dinamakan dengan 

khalifah Rasul Allah yaitu pengganti Rasulullah (Iqbal, 2014, 150). 

Al-imaamah al-„uzhma (kepemimpinan tertinggi), atau imaratul 

mu‟minin, semuanya memerankan arti yang sama dan menunjukkan 

pengertian sebuah fungsi yaitu kekuasaan pemerintah tertinggi. Ulama 

Islam memberikan sejumlah defenisi yang redaksinya hampir mirip 

dan maknanya kurang lebih sama, dengan catatan bahwa tidak 

disyaratkan harus ada label khalifah. Yang penting adalah adanya 

negara yang diperankan oleh orang yang menangani urusan-urusanya, 

mengurusi perkara-perkaranya, serta melindunginya dari gangguan 

musuh (Wahbah, 2011, 277). 

Penegakkan istitusi khalifah atau imamah, menurut para 

fuqaha‟, mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan 

melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik 

kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut ak-

Mawardi imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam 

rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan 

dengan pandangan al-Mawardi, „Audah mendefenisikan bahwa 

khalifah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam 

masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi 

Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara 

segala yang wajib yang dilaksanakan oleh segenap umat Islam (Iqbal, 

2014, 149-150). 

Jabatan khalifah merupakan (Masyhud, 2012, 71-71) hak bagi 

setiap orang yang memilki kemampuan untuk menjabatnya. Kepala 

negara tidak menjadi hak yang dapat memonopoli oleh sekelompok 

orang, suku, atau bangsa tertentu. Alqur‟an mengisyaratkan bahwa 

manusia secara keseluruhan memiliIki potensi sebagai khalifah, 

bahkan dalam ayat lain secara khusus menjelaskan bahwa orang 

beriman memiliki kemampuan besar untuk menjabat sebagai khalifah, 

sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nur ayat 55: 
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Artinya:  dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang 

beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh 

bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa 

dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang 

sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 

mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-

benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam 

ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku 

dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan 

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

Itulah orang-orang yang fasik. 

Manusia dalam konsep Islam ialah khalifah yakni sebagai 

wakil, pengganti atau duta tuhan dimuka bumi, manusia akan dimintai 

tanggung jawab dihadapannya.Tentang bagaimana ia melaksanakan  

tugas suci kekhalifahannya. Oleh karena itu,dalam melaksanakan 

tanggung jawab manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti 

akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat 

demikian (Rahmat, 2016, 176). 

Menurut Ibnu Khaldun bahwa khalifah merupakan pertanggung 

jawaban yang dipikulkan kepada seorang untuk mengusahakan 

kemaslahatanagama dan dunia dan bermuara pada kepentingan 

akhirat. Pada hakikatnya pemegang khilafah adalah sebagai penerus 

missi kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia (Masyhud, 

2012, 73). 
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Doktrin tentang khilafah (Al-Maududi, 1988, 64) yang 

disebutkan di dalam Al-Qur‟an ialah bahwa segala sesuatu di atas 

bumi ini, berupa daya dan kemampuan yang diperoleh seorang 

manusia, hanyalah karunia dari Allah SWT. Dan Allah telah 

menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga dapat 

menggunakan pemberian-pemberian dan karunia-karunia yang 

dilimpahkan kepada manusia di dunia ini sesuai dengan keridhaann-

Nya. Berdasarkan hal ini, maka manusia bukanlah penguasa atau 

pemilik dirinya sendiri, tetapi manusia hanyalah khalifah atau wakil 

Sang Pemilik yang sebenarnya. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-

„Araf ayat 10: 

                    

      

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu 

sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi 

(sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. 

Maksud dari ayat di atas ialah setiap umat yang di karuniai 

bagian kekuasaan disuatu tempat di atas bumi ini, pada hakikatnya 

adalah khalifah Allah di dalamnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

kepala negara negara dalam Islam diartikan dengan kalifah, imamah, 

sultan, imarah, mulk dan ris‟alah yang memiliki arti sebagai 

pengganti kepemimpinan Nabi dalam menjaga agama dan mengatur 

negara dengan penuh tanggung jawab. 

2. Pengangkatan Kepala Negara 

Baik al-Qur‟an maupun Sunnah tidak pernah menetapkan 

suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang kepala 

negara (Mujar, 2008, 124). Pengangkatan kepala negara Islam 
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pertama, menurut Prof. Ahmad Sukardja, melalui proses yang unik. 

Yang dipilih memang mempunyai kualitas yang unik, yaitu 

pemegang risalah disamping pemimpin masyarakat politik. Islam 

mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi baiat. Syahadat 

yang bersifat religius yang berisi pengakuan adanya Allah dan 

Muhammad sebagai Rasul Allah. Didalamnya terkandung kesediaan 

dan tekad untuk mematuhi Allah dan Rasul selaku pengemban 

risalah (Mujar, 2008, 125). 

Menurut Al-Mawardi, seorang khalifah diproyeksikan untuk 

mengambil alih peran kenabian dalam menjaga dan mengatur dunia. 

Pemberian jabatan imamah (kekhalifahan) kepada orang yang 

mampu menjalankan tugas tersebut pada umat adalah wajib 

berdasarkan ijma‟. Namun demikian hukum wajib  tersebut 

berdasarkan sumber yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa 

pengangkatan khalifah hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab 

watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk 

kepada imam (khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk 

ketidak adilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi 

diantara mereka. Tanpa imam (khalifah) manusia berada dalam 

keadaan kacau, dan menjadi manusia-manusia yang tidak 

diperhitungkan bangsa lain. Pendapat lain mengatakan bahwa 

pengangkatan khalifah hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan 

bukan berdasarkan akal (Arifin, 2019, 53). 

Al-Mawardi adalah pemikir politik pertamab yang 

menjelaskan dengan benar mekanisme pengangkatan dan 

pemberhentian kepala negara. Al-Mawardi berpendapat bahwa 

pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitupertamaAhl 

al-Ikhtiyar yaitu orang yang berhak untuk memilih, keduaAhl al-

Imamah yaitu orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala 

negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (Ahl al-

Imamah) harus memiliki tujuh syarat berikut: 
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a. Adil. 

b. Mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi  

persoalan-persoalan dan hukum. 

c. Sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya dapat berurusan 

langsung dengan tanggung jawabnya. 

d. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan 

melangkah cepat. 

e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemasslahatan 

umum. 

f. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh  

g. Keturunan Quraisy. 

Sedangkan Ahl al-Ikhtiyar harus mempunyai tiga syarat: 

a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al-„adalah) memenuhi 

semua kriteria. 

b. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas 

untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya. 

c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat 

memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala 

negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat 

kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat (Rashda, 

2017, 168-169). 

Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamu Sultoniyah mengatakan 

bahwa sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua cara yaitu 

pertama, dipilih oleh kalangan ahlul-halli wal-aqli. Kedua, 

penyerahan mandat dari kepala negara oleh kalangan ahlul-halli wal-

aqli, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang 

beberapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan 

pengangkatan kepala negara. Abbas berkata kepada Ali r.a, 

“Bentangkanlah tanganmu untuk aku bai‟at kamu”. Maka orang-

orang berkata, “Paman Rasulullah SAW. telah membai‟at anak 
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pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu 

adalah hukum, dan hukum satu orang adalah sah” (Sutisna, 2014, 47). 

Atas dasar prinsip persamaan hak seluruh warga negara, maka 

pengangkatan khalifah berdasarkan: 

1. Khalifah Abu Bakar dipilih dan diangkat atas dasar musyawarah 

pemuka pemuka Muslimin kemudian disetujui oleh jamaah 

muslimin tanpa ada peninggalan “calon” dari rasul. 

2. Khalifah Umar dipilih dan ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu 

Bakar karna, beliau telah mengetahui siapa yang yang akan 

menduduki jabatnnya setelah sepeninggalan beliau, ketika beliau 

sakit akan wafat (Muhammad Tahir Azhary, 1991, 131). Dan 

diangkat oleh pemuka muslim dan jamaah muslim dengan cara 

musyawarah. 

3. Khalifah Usman di pilih dan diangkat dari enam orang calon (Ali 

bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad 

bin Abi Waqash, Zubar bin Awam dan Thallah bin Ubaidillah) 

yang ditunjuk oleh khalifah Umar sebagai pengganti waktu beliau 

akan wafat dari suatu pembunuhan. 

4. Khalifah Ali dipilih dan diangkat oleh jamaah kaum Muslimin di 

Madinah setelah khalifah Usman dibunuh dengan kejam oleh 

pemberontak. Pemilihan dan pengangkatan khalifah Ali adalah 

dalam suasana yang sangat keras dengan pertimbangan kalau 

khalifah tidak dipilih dan diangkat maka keadaan akan menjadi 

kacau lagi. 

Musyawarah adalah suatu prinsip dasar yang menjadi ciri khas 

nomokrasi Islam. Prinsip ini bersumber dari Al-Quran dan 

penerapannya telah di contohkan baik pada masa Nabi Muhammad 

saw. Dan pada masa Khulafa‟ Rasydin. Semangat musyawarah dalam 

Islam selalu dikaitkan dengan kemaslahatan umum dan bukan untuk 

kepentingan pribadi maupun kelompok. Musyawarah bukan 
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mengandung makna kemenangan suatu golongan tertentu, tetapi 

bertukar pikiran dan pandangan sedemikian rupa sehingga dicapai 

suatu titik temu yang merupakan kesepakatan bersama dengan segala 

konsekuensinya (Tahir, 1991, 139).  

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam memenuhi 

kebutuhan manusia sesuai dengan tujuannya dalam kehidupan 

bermasyarakat harus terpenuhi kebutuhan material dan spiritual 

supaya bisa selamat dunia akhirat dan kesejahteraan bermasyarakat. 

Bertitik tolak dari dasar pikiran itulah maka Imam Ghazali 

mengatakan bahwa kewajiban mengangkat kepala negara atau 

pemimpin tidak berdasarkan rasio tetapi berdasarkan keharusan 

agama. Hal ini disebutkan karena persiapan untuk kesejahteraan 

ukhrawi harus dilakukan melalui pengalaman dan penghayatan ajaran 

agama secara betul dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia 

yang tertib, aman dan tentram (Sutisna, 2014, 47-48). 

Adapun dalam pengangkatan khalifah atau kepala negara pada 

zaman Khulafa Rasyidin dengan mekanisme pengangkatan berbeda-

beda ialah Pertama, kesepakatan dari umat berdasarkan isyarat dari 

Rasulullah SAW. Kedua, penunjukan langsung oleh khalifah 

sebelumnya. Ketiga, penunjukan beberapa orang untuk musyawarah 

dan menunjuk salah satu dari mereka untuk ditunjuk sebagai 

khalifah.Keempat, kesepakatan umat Islam. Dan setelah  masa 

Khulafa Rasyidinselanjutnya sistem pengangkatan kepala negara 

dilakukan dengan cara meniru tradisi persia ialah sitem kerajaan 

berdasarkan garis keturunan atau kekeluargaan dekat dari penguasa 

sebelumnya. Sistem kerajaan ini berlanjut pada kekuasaan-kekuasaan 

berikutnya adalah pada masa Bani Umayyah hingga Daulah Turki 

Utsmani. 
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3. Syarat-Syarat Kepala Negara 

Dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang syarat-

syarat menjadi seorang kepala negara ialah: 

Pertama, harus beragama Islam. Syarat ini ditemukan dalam 

firman Allah Swt. QS. An-Nisa‟ ayat 59 

                        

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Syarat harus beragama Islam ini sangat penting dipenuhi 

kepala negara mengingat salah satu tugas utamanya adalah 

menerapkan syariat Islam. Adalah suatu hal yang tidak logis bila 

tugas yang sangat ini diserahkan kepada non muslim. Bila jabatan 

kepala negara dipangku oleh kepala negara non muslim, menurut 

Dhiya al-Din al-Rais ialah sudah pasti penegakan syariat Islam akan 

sulit direalisasi dan kepentingan-kepentingan umat Islam 

diperjuangkan (Mujar, 2008, 248). 

Kedua, harus seorang laki-laki. Syarat ini dapat ditemukan 

dalam QS. An-Nisa‟ ayat 34: 

                         

                           

                   

                       

           

Artinya:  kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-
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laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka 

wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuzny[, Maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari- cari jalan untuk menyusahkannya 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

Dan oleh karena itu, ada alasan wanita tidak dapat menjadi 

kepala negara diantaranya fitrah wanita dianggap tidak akan mampu 

memainkan peran politik semisal mengatur negara atau menjadi 

kepala negara. Karena, wanita hanya cocok diberi peran domestik 

dirumah tangga (Mujar, 2008, 250). 

Ketiga, dewasa. Syarat ini terdapat dalam QS. An-Nisa‟ ayat 5:  

                          

                  

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 

Sebab seorang yang belum dewasa belum terkena khitab untuk 

menjalankan tugas-tugas agama, sementara kepala negara sudah 

terkena khitab untuk menjalankan ajaran-ajaran agama. Dalam 

konstitusi negara-negara modern saat ini, syarat dewasa biasanya 

dikongkretkan dengan menunjuk usia minimal tertentu calon kepal 

negara, seperti usia 25 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun. Namun di 

dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan baku mengenai berapa tahun 

sebaiknya usis minimal seorang calon kepala negara akan tetapi, 

merujuk kepada usia Nabi boleh saja ditetapkan dalam konstitusi usia 
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minimal calon kepala negara Islam adalah 40 tahun (Mujar, 2008, 

252). 

Keempat, harus adil. Syarat ini terdapat dalam Q. Shad ayat 26:  

                           

                          

                   

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu 

khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) 

di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan. 

Menurut al-Jurjani ciri-ciri kepala negara adil ialah selalu 

menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga tidak terus menerus 

melakukan dosan kecil, selalu memihak kebenaran, dan menghindari 

perbuatan-perbuatan hina (Mujar, 2008, 253). 

Berdasarkan uraian di atas, syarat seorang kepala negara 

menuru syari‟at  adalah yang pertama ialah beragama Islam, laki-laki, 

dewasa, dan mampu bersikap adil. Karna di dalam syara‟ telah 

ditetapkan kriteria yang akan menjadi seorang kepala negara.  

4. Hak Dan Kewajiban Kepala Negara 

Terlepas dari pengangkatan kepala negara, seorang kepala 

negara memiliki hak dan kewajiban dalam masa periode 

kepemimpinannya: 

a. Kewajiban Kepala Negara 

Kewajiban kepala negara dari sudut pandang tujuan negara 

dan syari‟at yang melekat terhadap kepala negara  tidak bisa 
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lepas dari tujuan dan fungsi negara. Seorang kepala negara 

memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan 

tujuan negara. Kewajiban-kewajiban negara dalam hukum islam 

meliputi : 

1) Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai 

tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam 

masyarakat. Kepala negara harus melaksanakan penertiban. 

Dalam posisi demikian daat dikatakan bahwa kepala negara 

bertindak sebagai “stabilisator”. 

2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

3) Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan 

serangan dari luar. Untuk ini negara harus dilengkapi dengan 

alat pertahanan. 

4) Menegakkan keadilan. Keadilan harus ditegakkan pertama 

kali oleh kepala negara. Pejabat-pejabat negara harus berbuat 

adil mengikuti sikap adil yang dicontohkan oleh kepala 

negara. Penegakkan keadilan harus dimulai dan dicontohkan 

oleh badan-badan pengadilan terlebih dahulu (Ubaidillah, 

2000, 55). 

Menurut Masyhud, (2012) dari keempat tujuan dan fungsi 

negara di atas, dapat dikorelasikan dengan kewajiban kepala 

negara.  

Negara Islam harus bekerja untuk dua tujuan yang utama. 

Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan 

menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-

wenangan. Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan 

mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya 

cara yang dimilki oleh pemerintah, yakni sistem yang 

membentuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agara 

negara menyebarkan kebaikan dan memerintahkan yang ma‟ruf, 

sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, mencegah 
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kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling di benci oleh 

Allah SWT (Al-Maududi, 1988, 75-76). 

Menurut Muhammad Yusuf Musa, ada tiga tujuan utama 

negara yaitu: 

1) Memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan 

menghilangkan keraguan terhadap hakikat Islam kepada 

seluruh masyarakat. Mengajak manusia kepada Islam dengan 

kasih sayang. Melindungi seseorang dari tindakan golongan 

anti agama dan agresor (penyerang) serta membela syari‟at 

terhadap seseorang yang ingin melanggar hukum. 

2) Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat 

dan saling tolong menolong sesama mereka. Memperbanyak 

sarana kehidupan yang baik bagi setiap umat sehingga 

seluruh umat seperti satu bangunan yang kokoh. 

3) Melindungi tanah air dari segala bentuk agresi (perilaku yang 

berniat untuk menyebabkan kerusakan baik fisik maupun 

mental). Menjaga seluruh warga negara dari kezaliman, 

kedurhakaan dan tirani, memperlakukan seluruh masyarakat, 

sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak, tanpa 

adanya perbedaan satu dan lainnya (Masyhud, 2012, 73-74). 

Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa kewajiban-

kewajiban kepala negara hanya dalam empat bidang saja: 

1) Mengmebangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran 

2) Menegakkan keadilan 

3) Melindungi agama dari para pengacau dan menolak bid‟ah 

4) Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak 

diatur secara tegas oleh nashsh (Muhammad Iqbal, 2014, 243). 

Kewajiban kepala Negara menurut para Ulama: 

1) Pandangan Al-Mawardi 

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan All ibn 

Habib al- Mawardi al-Basri. Hidup antara tahun 364-450 
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H/975-1059 M. Dia adalah seorang pemikir Islam terkenal. 

Termasuk tokoh terkemuka mazhab Syafi‟i dan pejabat yang 

tinggi dan besar pengaruhnyadalam pemerintahan Abbasiyah 

(Masyhud, 2012, 76). 

Menurut al-Mawardi, sebagai pengganti Rasul, jabatan 

kepala negara memiliki sepuluh kewajiban yang harus 

dipenuhi. Kesepuluh kewajiban tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Memelihara keutuhan agama sesuai dengan ajaran-ajaran 

dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf. 

b) Melaksanakan hukum diantara orang yang berselisih dan 

menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan 

masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara 

merata dan tidak ada penindasan satu orang atau 

kelompok atas orang atau kelompok lain. 

c) Memelihara keamanan dalam negeri, sehingga orang 

merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai 

dengan profesi dan keahlian masing-masing. 

d) Menegakkan hudud (hukum pidana), sehingga hukum 

Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara. 

e) Memperkuat pertahanan keamanan negara dari 

kemungkinan serangan-serangan pihak luar. 

f) Berjihat melawan musuh-musuh Islam yang 

membangkang dari dakwah Islam. 

g) Mengelola keuangan negara seperti ghanimah, al-fa‟i, 

pajak, dan sedekah lainnya. 

h) Menentukan belanja negara (APBN) 

i) Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan 

kejujuran, keadilan dan keterpercayaan mereka 

memegang jabatan tersebut. 
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j) Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara 

umum. Dengan demikian umat hidup dalam kemakmuran 

dan agama dapat berjalan dengan baik (Muhammad, 

2014, 242-243). 

2) Pandangan Ibnu Taimiyah 

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang kepala 

negara yang memiliki kekuatan otoritas tertinggi dan umat 

memikul tanggung jawab yang paling berat pula. Seorang 

kepala negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan segala 

kewajiban agama yang merupakan lambang-lambang Islam, 

seperti berpuasa, melakukan ibadah haji, menghormati hari 

raya ied, berzakat, menjalani sanksi-sanksi hukum (budud wa 

ta‟zir), meratakan kesejahteraan masyarakat, membela orang-

orang yang tertindas, menyempurnakan funsi-fungsipelayanan-

pelayanan kemasyarakatan (Jaenuddin, 2015, 129). 

Menurut Ibnu Taimiyah seorang kepala negara dapat 

diibaratkan wali anak yatim, atau pengurus wakaf, yang 

mampu mengurus dan mengelolah harta kekeyaan dengan 

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi orang yang telah memberikan 

tanggungannya. Selain amanah, Ibnu Taimiyah juga 

menyebutkan keadilan sebagai bagian penting dari tugas 

kepala negara. Menurutnya, penegakkan keadilan dn amanah 

merupakan dua buah kualitas esensial bagi pemerintah Islam 

(Jaenuddin, 2015, 130). 

Tanggung jawab kepala negara yang lain ialah jihad. 

Penyelenggaraan jihad merupakan kewajiban kepala negara. 

Seperti halnya Nabi Muhammad saw mendapatkan ijin untuk 

perang  diterima saat Nabi berdomisili di Madinah. Kaum 

muslimin diizinkan untuk hal itu untuk membela diri dari 

serangan musuh, terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 216 
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Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal 

berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi 

kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan 

boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat 

buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui. 

Tujuan jihad adalah bahwa keseluruhan agama untuk 

Allah dan perinta-Nya dan umat manusia harus menaatinya. 

Jika kepala negara menyatakan perang terhadap musuh, maka 

jihad merupakan kewajiban masyarakat atau fardu kifayah, 

tetapi jika musuh mulai menyerang dan memasuki negeri 

muslim, maka jihad berubah menjadi suatu kewajiban (fardu 

„ain) (Masyhud, 2012, 78). 

3) Pandangan Muhammad Yusuf Musa  

Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya Nizam al-

Hukm fi al-Islam, menjelaskan bahwa, bila seorang kepala 

negara telah dipilih, maka segala urusan (pemerintahan) wajib 

diserahkan kepadanya tanpa dapat dihalang-halangi, kecuali 

memberi nasehat kepadanya, bila dipandang perlu dan 

membantunya, serta bila kepala negara sendiri memintanya. 

Hal ini dimaksudkan agar kepala negara dapat menjalankan 

dengan sepenuhnya segala kepentingan yang di bebankan 

kepadanya, menangani segala permaslahan umat dan segala 

kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. 

Kewajiban-kewajiban kepala negara menurut 

Muhammad Yusuf Musa mengutip pandangan al-Mawardi 

yang menjelaskan tentang sepuluh kewajiban kepala negara 
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yang menjadi landasan pandangannya. Dari sepuluh 

kewajiaban kepala negara al-Mawardi, Yusuf Musa 

menyimpulkan bahwa dari keseluruhan kewajiban al-Mawardi 

dapat disimpulkan menjadi dua bagian utam yang menjadi 

kewajiban bagi seorang kepala negara. Kedua kewajiban 

kepala negara tersebut adalah: 

a) Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya 

kepada seluruh umat manusia. 

b) Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutannya, 

sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun 

jama‟ah (masyarakat) baik ke dalam maupun ke luar 

(Jaenuddin, 2015, 131). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan 

kewajiban kepala negara ialah membuat peraturan agar tidak 

terjadi kekacauan atau pemberontakan dari masyarakat, 

mensejahterakan masyarakat, adanya pertahanan militer yang 

dapat melindungi negara dari serangan luar, dan menegakkan 

keadilan agar terciptanya masyarakat yang rukun damai. 

Dengan hal ini, kepala negara melaksanakan tanggung jawab 

atas apa yang telah di amanatkan kepadanya. 

b. Hak-Hak Kepala Negara 

Al-Maududi menegaskan bahwa hak kepala negara dari 

rakyatnyayang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. 

Dengan kata lain, perintah kepada negaratak peduli terima atau 

tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi 

bagaimanapun, kecuali jika akan menimbulkan maksiat kepada 

Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Al-Mawardi bahwa 

apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat 

yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara, maka 

dengan sendirinya kepala negara mempunyai dua hak atas 

umatnya. Pertama, rakyat wajib taat kepadanya. Kedua, 
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partisipasi masyarakat selagi kepala negara tidak menyimpang, 

dari hal-hal yang ditentukan (Masyhud, 2012, 79). 

1) Ketaatan kepada kepala negara 

Suatu negara tecipta karena dukungan dan kesetiaan 

(mubaya‟ah) dari orang-orang yang memiliki kedudukan 

terhormat di masyarakat (ahli al-syawkah), dan setelah itu 

berkat pengaruh ahli al-syawkah itu sendiri masyarakat 

menyatakan kesetiaaan mereka kepada kepala negara. Sumpah 

setia ini memaksakan kepatuhan kepatuhan sebagai kewajiban 

utama kepada warga negara. Sumpah setia ini adalah sebuah 

ikrar untuk menaati kepala negara selama perintah-perintah 

Allah dan Nabi Muhammad. 

Sumpah setia (bay‟ah) ini mempunyai dua aspek. 

Pertama, sumpah setia itu merupakan perjanjian diantara 

seorang muslim dengan Allah dimana ia manusia secara 

mutlak, total dan tanpa syarat menaati Allah. Kedua, sumpah 

setia itu adalah perjanjian diantara seorang muslim dengan 

pejabat administratif Muslim di dalam masyarakat. Aspek 

kedua ini sudah seharusnya berlandaskan aspek yang pertama, 

yaitu bahwa ketaatan tersebut hanya berlaku selama tidak 

menyebabkan keingkaran (ma‟syhiah) (Jaenudin, 2015, 135). 

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa, ketaatan kepada 

penguasa bukanlah ketaatan yang pasif dan kaku. Akan tetapi 

ketaatan yang harus disertai dengan kondisi dimana setiap 

orang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dan 

dan di dalam kehidupan  masyarakat dan di dalam kehidupan 

bernegara secara gotong royong (Masyhud, 2012, 80). 

Sebuah pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad 

Yusuf Musa, ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam 

kaitan dengan persoalan ketaatan terhadap kepala negara 

(Jaenudin, 2015, 137):  
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a) Bahwa kepala negara (khalifah) sebagai pelaksanaan 

eksekutif di dalam negara mempunyai hak untuk ditaati 

oleh semua warga negaranya, tanpa memperdulikan 

adanya sekelompok atau seseorang yang tidak suka atau 

tidak setuju terhadap sebagian kebijakannya di dalam 

menjalankan urusan negara. 

b) Apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang atau 

perintah yang dengan jelass menurut syara‟ memuat hal-

hal maksiat, maka warga negara tidak ada kewajiban taat 

dan mendengarkan undang-undang dan perintah semacam 

itu. 

c) Apabila pemerintah bersikap terang-terangan melawan 

nash-nash al-Quran, maka sikap semacam ini merupakan 

alasan pencabutan kekuasaan dari tangannya serta 

memecatanya. 

d) Pencabutan kekuasaan dari tangan pemerintah tidak dapat 

dilakukan dengan revolusi bersenjata oleh golongan 

mioritas dari umat (Jaenudin, 2015, 138). 

2) Biaya hidup untuk kepala negara 

Menurut Yusuf Musa, seorang khalifah harus dicukupi 

kebutuhannya secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama 

ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan rakyat dan 

mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata 

untuk persoalan umat (Masyhud, 2012, 81-82). 

Berdasarkan riwayat-riwayat yang sah mengenai apa 

yang pernah terjadi pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar 

ibn Khathab. Semasa menjabat khalifah, Abu Bakar 

memperoleh belanja bagi diri dan keluarganya dari kas negara 

(baitul mal). Begitupun ketika umar menjabat sebagai 

khalifah, atas usulan Ali  ibn Abi Thalib, memperoleh biaya 



33 
 

 
 

hidup dari negara sekedar cukup untuk diri dan keluarganya 

(Jaenudin, 2015, 138). 

„Abdul Qadir „Audah membagi hak kepala negara 

kepada dua hal, yaitu yang berkaitan dengan manusia dan 

yang berkaitan dengan harta manusia. Dalam hal hak yang 

berkaitan dengan manusia, „Audah sepakat dengan ulama 

fiqih siyasah bahwa ketaatan kepada kepala negara hanya 

sebatas dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran 

Allah. Sementara dalam hal hak yang kedua, kepala negara 

berhak mendapat gaji atau tunjangan yang layak untuk 

kehidupan pribadi dan keluarganya. Ini adalah konsekuensi 

atas perhatian dan waktu yang dicurahkannya untuk 

kepentingan rakyat (Muhammad, 2014, 246). 

Berdasarkan uraian di atas, hak yang dimiliki kepala negara 

dalam masa pemerintahannya ialah rakyat taat kepada kepala negara 

dalam berbagai aturan yang telah diatur olehnya dengan tujuan 

untuk keselamatan umat, dan kepala negara berhak untuk 

mendapatkan biaya dari rakyat dengan sewajarnya dengan catatan 

kepala negara melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai 

kepala negara. 

 

B. Pemakzulan Kepala Negara Dalam Pandangan Islam 

Pemakzulan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti 

penyingkiran, pengasingan, dan penyendirian. Pemakzulan juga berarti 

meletakkan jabatan atau turun tahta kepala negara. Jimly Asshiddiqie 

menjelaskan, bahwa pemakzulan merupakan bahasa serapan dari bahasa 

Arab yang berarti diturunkan dari jabatan (Abdul, 2017, 129). 

Dalam pandangan Islam, dimana istilah ini akan rancu jika diartikan 

sebagai turun dari tahta, kekuasaan, atau jabatan karena dalam 

ketatanegaraan Islam tidak mengenal “makzul”. Tapi lebih dikenal dengan 

istilah nuzul, manzul, dan tanazul yaitu asal dari kata kerja nazala yang 
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berarti turun atau jatuh. Adapun istilah lain dalam Islam sering dikaitkan 

dengan pemakzulan ialah bughot. Secara etimologis bughot adalah jamak 

dari baghi, yaitu orang yang berlebih-lebihan atau melakukan kerusakan di 

muka bumi. Sedangkan para ulama mendefenisikan bughot sebagai 

“kelompok umat Islam yang keluar dari ketaatan pemimpin Islam yang sah 

dengan suatu alasan, menentang hukumnya melalui kekuatan tentara dan 

penggunaan senjata. Yang dimaksud keluar dari ketaatan pemimpin Islam 

yang sah adalah jika mereka tidak menaati perintah kepala negara ketika 

memerintahkan sesuatu yang benar berdasarkan haknya, seperti perintah 

membayar zakat, perintah untuk berjihad, dan lain-lain. Dan ini hukumnya 

ialah haram (Muchlisin, 2020, 170). 

Menyebut bughot terhadap seseorang atau suatu kelompok muslim 

tentu tidak boleh sembarangan, tetapi harus mengacu kepada kriteria yang 

dapat dikatakan sebagai bughot. Misalnya melakukan pembangkangan 

atau menentang kepala negara menggunakan kekuatan dengan maksud 

ingin menjatuhkannya tanpa alasan yang benar. Oleh sebab itu, jika 

penentangan kepala negara dilakukan dengan cara dan alasan yang benar, 

seperti menolak kezaliman (Abdul, 2017, 131). 

Sesuatu yang menjadikan keadaan kepala negara berubah dan 

menyebabkan dirinya tidak bisa melanjutkan kembali kepemimpinannya 

(Wahbah, 2011, 316).  

Menurut al-Mawardi dalam membolehkan pemberhentian kepala 

negara. Pertama, karena kepala negara mengalami perubahan dalam 

status moral (akhlak), secara teknis disebut dengan pelanggaran terhadap 

norma-norma keadilan („adalah). Perubahan ini ada dua macam yakni 

(Mujar, 2008, 168): 

1. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah, yakni kalau ia 

menuruti keinginan atau kebutuhan jasmaniah secara keterlaluan, 

mengumbar nafsu seks dan menghina secara terang-terangan kepada 

aturan syari‟at. Kalau demikian, maka tak ada pilihan lain, kepala 

negara harus dipecat. 
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2. Perubahan moral yang berkaiatan denagn aqidah. Maksudnya, kalau 

kepala negara memiliki pendapat atau buah pikiran yang bertolak 

belakang dengan prinsip-prinsip agama, atau memutar balikkan 

sejumlah prinsip yang sudah disepakati, maka kepala negara bisa 

disingkirkan darai jabatannya.  

Kedua,jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara. Dalam hal 

ini ada tiga hal: hilang indra jasmani, hilang/ cacat organ tubuh, dan 

hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat (Mujar, 2008, 169). 

1. Diantara kekurangan yang timbul dari indra jasmani, ada dua hal 

penting yang menyebabkan seseorang tidak pantas lagi mengaku 

jabatan kepala negarayakni hilang ingatan dan hilang penglihatan. 

Hilang ingatan sudah jelas dan tidak perlu dipertimbangkan. Tetap 

hilang penglihatan sudah sejak lama menjadi bahan perbincangan 

dalam sejarah Islam. Kebiasaan yang dipakai untuk merusak mata 

adalah dengan besi panas,yang tujuannya adalah mencegah seseorang 

menduduki tahta kerajaan sebagaimana yang dilakukan kekaisran 

Byzantium. 

2. Hilang atau cacat organ-organ tubuhnya. Yang dimaksud cacat di sini 

adalah seperti kepala negara kehilangan dua tangan dan kakinya 

sehingga tidak memungkinkanbaginya untuk mengendalikan roda 

pemerintahan dengan baik. Tetap cacatnya ringan tidaklah menjadi 

persoalan. 

3.  Hilang wibawa sehingga kepala negara tidak dapat menjalankan 

tugasnya dengan sempurna, ini terdiri dari dua macam (Mujar, 2008, 

170): 

a. Wibawa kepala negara terkalahkan oleh asisten dan 

penasehatnyasehingga kepala negara berada di ujung telunjuk 

penasehatnya (bawahannya). Bisa jadi, nantinya pelanggaran 

kepala negara terhadap syari‟at pun ditutupi oleh bawahannya. 
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b. Jika kepala negara tertangkap oleh musuh. Dalam keadaan 

demikian semua kaum muslim wajib berusaha untuk 

membebaskannya. Sekalipun kepal negara ditawan musuh kalau 

masih tetap dipandang sebagai kepala negara. Tetapi kalu tidak 

ada kemungkinan untuk bebas, maka boleh dipilih orang lain 

untuk mewakilkannya. 

Sama seperti al-Mawardi, Taqi al-Din al Nabhani juga berpendapat 

kepala negara dapat diberhentikan ditengah jalan atau sebelum masa 

jabtannya yang ditentukan berakhir. Seorang kepala negara menurut al 

Nabhani ialah secara otomatis akan diberhentikan, manakala terjadi 

perubahan keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung 

mengeluarkannya dari jabatan kepala negara. Kepala negara juga wajib 

diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan pada dirinya walupun 

perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari jabatan kepala 

negara, namun menurut syara‟ kepala negara tidak boleh melanjutkan 

jabatannya (Mujar, 2008, 173). 

Adpun perubahan keadaan kepala negara yang secara tidak 

otomatis mengeluarkannya dari jabatan kepala negara menurut al 

Nabhani, namun dia tidak boleh mempertahankan jabatannya ada lima hal 

(Mujar, 2008, 176): 

1. Kehilangan „adalalah-nya, yaitu melakukan kefasikan secara terang-

terangan. 

2. Kepala negara berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau 

waria, karena salahsatu syarat akad pengangkatan kepala negara ialah 

harus laki-laki. 

3. Khalifah menjadi gilanamun tidak parah, terkadang sembuh terkadang 

gila 
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4. Kepala negara tidak dapat melaksanakan tugas-tugas kepala negara 

karena suatu sebab, baik karna cacat anggota tubuhnya atau karena 

sakit kerasyang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. 

5. Adanya tekanan yang menyebabkan kepala negara tidak mampu lagi 

menangani urusan kaum muslimmenurut pikirannya sendiri, yang 

sesuai dengan hukum syara‟. 

Dalam keadaan di atas kepala negara wajib diberhentikan ketika 

salah satu keadaan tersebut terjadi, hanya saja kepala negara tidak akan 

berhenti sendirinya melainkan diberhentikan melalui keputusan seorang 

hakim. Dalam lima keadaan itu, kepala negara tetap wajib ditaati, dan 

perintah-perintahnya tetap wajib dilaksanakan sampai ada keputusan 

untuk memberhentikannya. Karena masing-masing keadaan di atas 

menyebabkan hilangnya akad kepala negara dengan sendirinya, namun 

membutuhkan keputusan seorang hakim (Mujar, 2008, 180). 

Pengukuhan prinsip pemakzulan oleh umat merupakan bukti yang 

jelas dan nyata bahwa kepala negara mendapatkan kekuasaannya dari 

umat. Ia tidak bisa mengklaim preferensinya terhadap kekuasaan 

berdasarkan mandat dari Tuhan. Sebagaimana, ia juga tidak terpelihara 

dari kesalahan. Ia tidak memiliki hak legislasi (meletakkan undang-

undang dalam arti yang sesungguhnya), tetapi ia hanya bertugas 

melaksanakan hukum-hukum syari‟at dan melakukan ijtihad yang harus 

dilakukan dalam koridor hukum-hukum syari‟at tersebut (Wahbah az-

Zuhaili, 2007, 316). 

Lembaga yang paling berhak menentukan keputusan, kalau memang 

keadaan kepala negara telah mengalami perubahan yang bisa 

mengeluarkannya dari jabatan kepala negara adalah Mahkamah Madzalim. 

Lembaga ini juga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan atau 

memberi peringatan kepadanya. Hal ini dilakukan, terjadinya salah satu 

dari beberapa hal yang menyebabkan diberhentikannya kepala negara  dan 
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yang berhak dalam hal ini ialah lembaga Mahkamah Madzalim. Karena, 

Mahkamah Madzalim yang berhak memutuskan hilangnya kezaliman-

kezaliman tersebut, dimana qadli madzalim yang memilki wewenang 

untuk menetapkan kezaliman serta keputusan terhadap kepala negara, 

maka Mahkamah Madzalim jugalah yang berhak menentukan keputusan 

apakah salah satu keadaan diatas terjadi, atau tidak. Termasuk dialah yang 

berhak menentukan pemberhentian khalifah (Zamakhasyari, 2019, 43). 

Hanya saja, kalau kepala negara mengalami salah satu keadaan ini, 

lalu dia mengundurkan diri maka masalahnya selesai.sedangkan kaum 

muslim berpendapat, bahwa dia wajib diberhentikan karna keadaan itu 

telah terjadi maka keputusannya harus dikembalikan kepada qadli 

(Muchlisin, 2020, 172).  

Berdasarkan firman Allah QS. Asy-Syura ayat 10 

                           

        

Artinya: Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka 

putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat 

demikian) Itulah Allah Tuhanku. kepada-Nya lah aku bertawakkal dan 

kepada-Nyalah aku kembali. 

Maksud dari ayat diatas adalah, kalau kalian berselisih dengan 

pemimpin kalian, dimana perselisihan ini merupakan perselisihan antara 

umat dan pemimpin, maka mereka harus mengembalikannya kepada qadli, 

yaitu Mahkamah Madzalim.  

Sekalipun umat yang mengangkat kepala negara dan menbai‟atnya, 

namun umat tetap tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan 

kepala negara, selama akad bai‟at kepadanya dilaksanakan secara 

sempurna berdasarkan ketentuan syara‟. Hal itu, karena banyak hadis 

shahih yang mewajibkan ketaatan kepada kepala negara, sekalipun terus 

menerus melaksanakan kemunkaran, bertindak zalim, dan memakan hak-
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hak rakyat. Selama kepala negara tidak memerintahkan berbuat maksiat 

dan kufur (tidak sesuai dengan keadilan) (Muchlisin, 2020, 172). 

Berdasarkan uraian diatas, pemakzulan kepala negara ialah 

pemberhentian jabatan di tengah masa jabatnnya berlangsung. Dalam 

Islam sendiri kata pemakzulan lebih dkenal dengan bughot yang berarti 

pemberontakan rakyat terhadap penguasa. 

 

C. Berakhirnya Jabatan Kepala Negara Masa Khilafah al-Rasyidin 

Jabatan dan kekuasaan kepala negara berakhir karena satu dan lain 

hal: 

1. Meninggal dunia 

Sebagaimana al-wakaa-lah (perwakilan) juga berakhir dengan 

meninggalnya orang yang ditunjuk sebagai wakil. Ketika seorang 

khalifah meninggal dunia, tentunya berakhirlah kekuasaannya. Ini 

karena masa kekhilafahan dirinya adalah dibatasi oleh masa hidupnya. 

Kepala negara tidak berhak mewariskan kekuasaannya kepada 

siapapun karena yang berhak mengangkat imam atau khalifah adalah 

ahlu al-ikhtiyar (orang-orang yang memilki kompetensi dan kapasitas 

untuk memilih imam atau khalifah). Dr. As-Sanhuri melihat bahwa 

ruh atau spirit sistem Islam sama sekali tidak bertentangan dengan 

pembatasan masa jabatan kekhilafahan dengan batas waktu tertentu 

jika memang akad khilafah memuat aturan dan ketentuan itu 

(Wahbah, 2011, 316). 

Kalifah yang meninggal dunia terjadi pada masa khalifah Ali Bin 

Abi Thalib yang  terbunuh oleh Ibnu Muljam dari kalangan Khawarij 

atas dasar balas dendam atas terbunuh temannya dan menyelesaikan 

situasi menyedihkan pada masa mereka akibat perang sipil yang 

terjadi. Perang sipil yang terjadi diantaranya ialah perang antara 

pasukan Mu‟awiyah dan Ali yang terjadi akibat penentangan 

penolakan atas perintah jabatan gubernur akibat politik nepotisme 

yang tidak disenangi masyarakat. Dan sebab itu Ali mengeluarkan 
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kebijakan yang menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah 

dibagikankhalifah Utsman bin Affan (Aan, 2015, 109). 

Selanjutnya terjadi pada periode Khalifah Umar bin Abdul Aziz 

pada masa Dinasti Umayyah disebabkan terbunuhnya khalifah karena 

diracuni oleh keluarganya sendiri sebelum tiga hari memberi jawaban 

dalam dialog dengan pemberontakan Haruriyah Khawarij atas dasar 

pengembalian properti dan kekayaan yang dikuasai keluarganya 

sendiri ke umat. Kekhawatiran inilah, bahwa Umar akan terpengaruh 

oleh pertanyaan pemberontak dan akan menyita properti Bani 

Umayyah dan mengembalikan semuanya ke umat membuat mereka 

lupa diri dan meracuni khalifah (Nardisyah, 2017). 

2. Mengundurkan diri 

Mengundurkan diri merupakan hak pribadi khalifah supaya 

kepala negara tidak dalam keadaan terpaksa untuk tetap duduk di atas 

kursi jabatannya, padahal dirinya sudah tidak menginginkan lagi. Al-

Mawardi mengatakan bahwa apabila khalifah mengundurkan dirinya, 

jabatan kekhilafahan  berpindah kepada waliyy al-„ahdi (putra 

mahkota) dan mengundurkan dirinya itu posisinya sama seperti jika 

kepala negara meninggal dunia, yakni masalahnya menjadi tergantung 

kembali pada pemilihan ahlu al-halli wa al-„aqdi karena kekuasaanya 

itu adalah didapatkan dari umat, bukan hak orisional dirinya (Wahbah, 

2011, 316). 

3. Mengalami kekurangan pada potensi dan kemampuan melakukan 

tasharruf (tindakan) 

Hal ini dikarnakan: Pertama al-hajr, ialah seperti kepala negara 

berada dibawah cengkeraman kontrol dan dominasi sebagai dari orang-

orang yang terdekat atau pembantunya, sehingga sebagian orang 

terdekat dan pembantunya itu adalah yang menguasai dan mengontrol 

pelaksanaan kebijakan dan urusan-urusan. Kedua, al-Qahr ialah kepala 

negara berada dalam posisi tertawan di tangan musuh yang kuat dan 
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tidak mampu untuk menyelamatkan diri dari ketertawanan itu 

(Wahbah, 2011, 355). 

Seperti halnya terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu terjadi 

pada pemerintahan khalifah Utsman bin Affan yang mengeluarkan tiga 

kebijakan dalam pemerintahannya: 

a. Politik nepotisme  

Politik ini didasari oleh favoritisme dengan politik 

kekeluargaan yaitu pengangkatan aparatur pemerintahan dilakukan 

dengan cara sesuka hati, seperti pengangkatan gubernur dan 

sekretaris negara. Dalam hal ini, kedudukan tertingi khalifah 

diduduki oleh sebagian besar anggota keluarganya. 

b. Memutasi ketua dewan baitul mall 

Memecat Abdullah Ibn Arqam dari ketua baitul mal yang 

dikenal sebagai seorang yang sangat jujur dan berpotensi dalam 

pengelolaan baitul mall dan jabatan tersebut dihapuskan dan 

berada di tangan khalifah sendiri 

c. Membagi-bagikan keuangan dan tanah negara kepada kaum 

kerabatnya 

Kebijakan Utsman dalam mengambil uang dari baitul mal 

untuk keluarganya dan menggaji pegawai pemerintahan secara 

besar-besaran dan membagikan tanah untuk karib kerabatnya dan 

sebagian tanah negara diperjual belikan. 

Dengan kebijakan pemerintahan yang dikeluarkan oleh 

khalifahUtsman di atas, menimbulkan kerusuhan-kerusuhan hampir 

diseluruh penjuru negeri, protes dan kritik datang bertubi-tubi, baik 

dari tokoh masyarakat maupun dari rakyat biasa. Dengan demikian, 

pemberontakan terjadi karena tidak puas atas kebijaksanaan-

kebijaksanaan khalifah Utsman yang dinilai kontraversial dan 

menuntut kalifah Utsman lengser dari jabatannya (Syamruddin, 2015, 

145-147). 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berhentinya 

jabatan kepala negara terdiri atas beberapa sebab diantaranya 

meninggalnya kepala negara, mengundurkan diri, dan mengalami 

kekurangan pada potensi dan kemampuan melakukan tasharruf(tindakan). 

Dengan kata lain kepala negara diberhentikan dari jabatannya dikarnakan 

oleh masyarakat tidak menerima kebijakan kebijakan yang dapat 

merugikankannya atas dasar ketidak adilan. 
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BAB III 

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH 

A. Riwayat Hidup Ibnu Tamiyah 

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Ahmad Taqiy ad-Din Abu 

al- Abbas ibnu Syihab ad-Din Abi al-Qasim al-Kudr ibn Muhammad ibn 

al-Khudur ibnu Ali ibn Abd  bergelar Syaikhul Islam (Jubair Situmorang, 

2012, 350).. Atau lebih dikenal dengan Taqiyuddin Ahmad ibnu Taimiyah, 

lahir pada hari senin 10 Rabiul Awwal 661 H/22 Januari 1263 M, di 

Harran Syria (Qamaruzzaman, 2019, 113). 

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dinasti Mamalik berkuasa atas 

Mesir dan Syria, yaitu pada masa pemerintahan al-Zhahir Rukhnuddin 

Baybars (658-676 H/1260-1277 M) sampai di tengah masa pemerintahan  

al-Nashir Nashiruddin Muhammad (709-741 H/1309-1340 M) (Suharti, 

2015, 30).  

Dunia Islam pada masa Ibnu Taimiyah sedang mengalami 

kemunduran. Di sebelah timur, kaum muslim di Baghdad dijatuhkan dan 

dihancurkan tentara Mongol, dan di sebelah Barat (Kristiani-Salib) mereka 

akhirnya terusir dari Spanyol. Akibatnya banyak kaum yang cerdik pandai 

mengungsi ke negeri-negeri yang lebih aman seperti ke Kairo dan 

Damaskus dan begitupun termasuk keluarga Ibnu Taimiyah sendiri yang 

lebih memilih ke Damaskus. Kemudian keluarga Ibnu Taimiyah menjadi 

tokoh terkemuka karena pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan 

Islam (Qamaruzzaman, 2019, 114). 

 Dalam bidang keagamaan pada masanya, terdapat empat mazhab 

fiqh besar yang dijadikan rujukan umat Islam. Yaitu Mazhab Hambali,  

Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi‟i, dan Mazhab Hambali. Dalam hal teologi, 

paham al-Asy‟ari dan al Maturidi sangat mendominasi,pada masa itu pula 

banyak para tokoh-tokoh mistik dengan akrobatik-akrobatik spiritual 

mereka yang terlampau yakin dengan penafsiran bid‟ah mereka, taqlid 

mutlak di dalam masalah-masalah kepercayaan, di dalam metode 
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pemahaman, dan di dalam menerima hukum-hukum syari‟ah beserta 

kesimpulannya. Dalam kondisi yang demikian Ibnu Taimiyah 

mengumandangkan kebebasan berjihad, dan anjuran untuk kembali kepada 

al-Qur‟an, sunnah dan praktik-praktik as-salaf as-salih (Qamaruzzaman, 

2019, 115). Dan oleh sebab itu konflik tidak dapat dihindari dengan para 

penentang yang tidak sepaham dengannya dan merasa terancam 

eksistensinya. 

Dari sebab-sebab itu menciptakan sebuah kekuatan dahsyat yang 

menghantam Ibnu Taimiyah dan menjadikannya sebagai korban 

permusuhan (mihnah) yang seolah-olah tak berkesudahan.Sebagian besar 

hidup dileawati Ibnu Taimiyah di dalam penjara. Konflik yang tak 

hentinya ini, keberanian yang tak terkendalikan untuk memerangi 

kepalsuan dan kebid‟ahan, dan penahanan terhadap dirinya yang 

berulangkali, beserta kecerdasan yang jarang tandingannya, pemikiran 

yang mendalam, perhatian terhadap segala macam persoalan, dan 

pengabdinnya kepada Allah (Qamaruddin, 1971, 25). 

Jatuhnya bagdad ke tangan Tartar akhir dari masa dinasti abbasiyah, 

dan merupakan proses disentegrasi kekuasaan Islam. Runtuhnya dinasti 

abbasiyah menyebabkan para amir, sultan, dan raja yang berkuasa di 

wilayah-wilayah bekas imperium abbasiyah yang dulunya menjadi satelit 

Bagdad bebas menggunakan gelas khalifah (Suharti, 2015, 31). 

Dari para penguasa amir, sultan, dan raja yang ada pada waktu itu, 

hanya penguasa dari Dinasty Mamalik di Mesir yang masih merasa perlu 

untuk mengangkat pangeran Abu al-Qasim Ahmad bin Amir al-Mu‟minin, 

paman khalifah Mu‟tashim billah untuk menjadi khalifah Kairo pada tahun 

659 H. Namun, kekhalifahan ini hanya bersifat formalitas, karena otorias 

yang sesungguhnya berada di tangan sultan-sultan Mamalik. Demikian, 

dalam pengangkatan al-Mustanshir bi-Allah tersebut dalam cerita dunia 

Islam tetap dapat dipertahankan, yaitu bahwa secara politis dan spiritual 

dalam dunia Islam masi tetap ada, sebab eksistensi khalifah sangat 

diperlukan sebagai pengganti Nabi. Untuk selanjutnya khalifah 
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memberikan otoritas yang sesungguhnya kepada sultan Mamalik sehingga 

secara yuridis sultan berhak menuntut kepatuhan dari pangeran-pangeran 

dan amir-amir di dunia Islam. Meskipun demikian, pada akhirnya kerajaan 

ini bersifat monarkhis, namun secara de facto inilah kekuatan Islam yang 

dapat diandalkan pada saat itu (Qamaruddin, 1971, 38).  

 

B. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah 

Ibnu Taimiyah mempelajari tata sosial yang berada dibawah 

kepemimpinan Nabi dan tidak menyebutkan bahwa tata sosial itu sebagai 

negara atau imamah. Ibnu Taimiyah berkata, memang benar bahwa di 

dalam setiap persoalan Nabi Muhammad Saw. Ditaati oleh anggota-

anggota masyarakat, tetapi hanya ditaati sebagai seorang Nabi, bukan 

sebagai seorang kepala negara (Qamaruddin, 1971, 182).  

Ibnu Taimiyah memandang tata politik yang lahir di Madinah 

setelah nabi Muhammad Saw. wafat adalah suatu dispensasi khusus dari 

Allah Swt. dan meneyebutnya sebagai khilafah an-nubuwwah. Ibnu 

Taimiyah berpendapat bahwa kekhalifahan ini juga memiliki suatu sifat 

yang sui generis dan tidak dapat terulang kembali. Memang benar bahwa 

khalifah-khalifah dari dinasti-dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan lain-

lainnya menamakan dir mereka sebagai khulafa tetapi kaum muslim 

terpaksa menerima hal itu karena memilki kekuatan otoritas yang nyata 

dan mereka adalah “raja-raja kaum muslim dan penguasa-penguasa di atas 

dunia” (Qamaruddin, 1971, 184).  

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah (Suharti, 2015, 33) selalu 

menjadikan al-Qur‟an sebagai landasan utama berfikir, begitupun dalam 

pemikiran kosmopolitanisme. Gagasan kosmopolitanisme Ibnu Taimiyah 

berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi 

kebaikan bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin) seperti disebutkan 

dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107 
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Artinya Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

Dalam pemerintahan syari‟at yang dicita-citakan oleh Ibnu 

Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan 

megedepankan kebaikan dan mencegah keburukan (amar ma‟ruf nahi 

munkar). Dalam bidang politik dan kenegaraan, secara radikal. Taimiyah 

lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan 

segalanya, termasuk keimanan agama seseorang. Dalam hal ini pendapat 

Taimiyah yang terkenal adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang 

kafir yang adil, dari pada dipimpin oleh muslim yang zalim”(Suharti, 

2015, 34). 

Sangat jelas pendapat Ibnu Taimiyah dalam konteks kepemimpinan 

dan kewarganegaraan yang memandang manusia sebagai individu yang 

merdeka terlepas dari agamaan, ideologi, asal negara dan ikatan-ikatan 

tradisional lainnya.  Berawal dari pendapat yang mengutamkan pemimpin 

yang adil dibandingkan keimanan. Ibnu Taimiyah melanjutkan lebih jauh 

tentang peranan negara dalam gagasan kosmopolitanisme. Taimiyah 

mengemukakan tugas utama negara adalah tegaknya syariat yang tidak 

lain demi tegaknya keadilan bangsa, denagn demikian yari‟ah dan keadilan 

adalah suatu yang harus berjalan seiringan(Suharti, 2015, 34). 

Lahirnya pemikiran kosmopolit dapat dilelusuri kembali ke banyak 

faktor. Ibnu Taimiyah hidup dalam masyarakat yang heterogen. Ini 

menyangkut masalah yang yang sangat kompleks seperti kebangsaan, 

status sosial, agama, sekte, budaya dan hukum. Karena seringnya perang, 

mobilitas orang-orang dari semua negara sangat tinggi. Ada berbagai 

kelompok etnis di suatu wilayah: Arab dan Irak, Arab dan Suriah, Mesir, 

Turki, Tatar yang ditangkap dan kemudian menetap, Armenia, dll. 

Masing-masing dari mereka memilki kebiasaan, tradisi, dan ide yang 

berbeda (Suharti, 2015, 34). 
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C. Pemimpin Menurut Ibnu Taimiyah 

Kaum sunni menyatakan bahwa menegakkan negara (imamah) ialah 

salah satu dari detail-detail (furu‟) yang berhubungan dengan perbuatan 

orang-orang beriman, kerena menurut pendapat mereka, kepada ummah 

diperintahkan untuk mengangkat seorang imam melalui al-sam‟ (tradisi). 

Yang dimaksud dengan al-sam‟ ialah, menurut Qomaruddin Khan adalah 

sunnah dan ijma‟ (Qamaruzzaman, 2019, 117). 

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa membentuk imarah 

(kepemimpinan) adalah kewajiban asasi dalam agama, alasan 

dikemukakan adalah bahwa upaya menegakkan agama dan mencapai 

kemaslahatan bagi segenap manusia mustahil dapat direalisasikan tanpa 

adanya suatu perkumpulan (kepemimpinan) yang bersifat mengikat dan 

dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ibnu Taimiyah lebih menekankan 

keharusan menegakkan kepemimpinan negara untuk memebela agama, 

krena Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan tujuan Islam adalah 

menciptakan tertib sosial, dimana nilai-nilai dasar al-Qur‟an dan as-

Sunnah (Qamaruzzaman, 2019, 119). 

Dalam Islam apa yang kita sebut sebagai jabatan dan aktivitas 

politik termasuk dalam kategori “amanat” dan tugas “publik (waliyah)” 

seperti yang dipahami dalam syaria‟at. Oleh sebab itu, seorang penguasa 

politik wajib “menyampaikan amanat kepada pemberi amanat itu” dan 

untuk “menghukumi secara adil”. Tujuan semua tugas  publik (waliyah) 

adalah mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual manusia (Suharti, 

2015, 36-37). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi 

kepemimpinan politik (sultan, mulk, amir) dan syariatsaling melengkapi 

satu sama lain untuk membentuk sbuah pemerintahan berdasarkan syari‟at. 

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tegaknya keadilan tidak mungkin 

dapat dicapai tanpa adanya kerjasama. Manusia berkumpul dan 

membentuk sebuah komunitas politik, kemudian menunjuk salah seorang 

sebagai pemimpin untuk mewujudkan keadilan dan kebermanfaatan 

bersama. Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan 
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kepala negara atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang 

diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah 

menganggap bahwa penguasa-penguasa yang korupsi adalah yang tidak 

paling bermoral dan karena itu  tidak ada kewajiban untuk patuh kepada 

mereka, dan Ibnu Taimiyah juga menyalahkan para ulama dan cendikia 

yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama 

dan melakukan penyelewengan dan membuat syari‟attidak mampu 

menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari 

prinsip-prinsip syari‟ah (Suharti, 2015, 38). 

Berdasarkan dari uraian di atas, bahwa pemimpin dalam Islam 

merupakan wali,wakil, dan penguasa akan tetapi bukan sama sekali 

pemilik dari kekuasan karena mereka hanya menjalankan tugas otoritasnya 

sebagai pemimpin. Dan pemimpin tidak menetapkan tujuan mereka sendiri 

akan tetapi memiliki otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka 

tengah berusaha mewujudkan tujuan-tujuan Islam. 

 

D. Karya-Karya Ibnu Taimiyah 

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi: 

1. As-Siyasah As-Syar‟iyah fi Islah Ar-Ra‟i wa Ar Ra‟iyah (Jubar 

Situmorang, 2012, 350). 

2. Al- hisbah fil-Islam. 

3. Al-arim al-Maslul ala Syatim al-Rasul. 

4. Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam Al-Syi‟ah wa‟l-

Qadariyah. 

5. Kitab An-Nubuwwah. 

6. Qa‟idah Jalilah fit-Tawwasul wal-Wasilah. 

7. Majmu‟ Rasa‟il Ibn Taymiyyaah 

8. Al-Ihktiyarat al-Ilmiyah 

9. Tafsir Ibn Taimiyah, Matba‟ Qayyimah. 

10. Tafsir al-Kawakib 

11. Fi awqat al- Nahy wal-Niza‟fi da‟wat al-Ashab wa ghayriha. 
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12. Mas‟alat al-Dziyarah (Dziyarat al-Qubur wal-Istinjad bil-Maqbur). 

13. Al-Musawwadah fil-Ushul 

14. Iqamat al-Dhalil fi Ibtal al-Tahlil 

15. Al-Faraq al-Mubin bayn al-Thalaq, wal-Yamin 

16. Raf‟al-Malam an al-„A‟Immah al-A‟alam 

17. Al-Qiyas bi Syar‟ al-Islam 

18. Al-R at-Tis‟iniyah fi Bayan Mihnatih 

19. Qa‟idah fi al-Radd ala al-Ghazali fi Mas‟alat al-Tawakkul 

(Qamaruddin Khan, 1971, 315-335). 

 

 



 
 

50 
 

BAB IV 

PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PEMAKZULAN KEPALA 

NEGARA 

A. Pemakzulan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyah 

Setiap negara pastinya akan memiliki dinamika, baik dari segi 

ekonomi, keamanan, politik dan sebagainya. Disetiap negara kepala 

negara adalah jabatan yang sangat berpengaruh besar dalam menentukan 

perjalanan negara kedepannya. 

Menurut al-Hilli kepala negara adalah tidak lain dari pada pemimpin 

kota yang sebaik-baiknya. Al- Hilli menyimpulkan bahwa hanya seorang 

kepala negara sempurnalah yang dapat bersikap adil kepada manusia dan 

melindungi pihak-pihak yang lemah dari penindasan. Hanya kepala negara 

sendirilah yang dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat dan 

mengilhami setiap orang dengan peraturan hidup yang sangat sesuai 

dengan kepentingannya yang asasi. Paham Syi‟ah mengharuskan 

kesempurnaan seorang kepala negara dan apabila kepala negara tidak 

sempurna maka pemberontakan melawannya merupakan suatu keharusan. 

Selanjutnya seorang kepala negara haruslah berperan sebagai pemelihara 

Syar‟i. Menurut orang-orang Syi‟ah, baik al-Quran maupun Sunnah tidak 

dapat menerangkan kebenaran, kebenaran itu harus diterangkan oleh 

seseorang yang benar-benar memahaminya (Qamaruddin, 1971, 242). 

Mengenai hal itu, Ibnu Taimiyah sependapat dengan al-Hilli bahwa, 

masyarakat memerlukan kepala negara, tetapi kepala negara itu sendiri 

lebih banyak memerlukan bantuan rakyat dari pada yang sebaliknya. Ibnu 

Taimiyah cukup lama mempelajari politik Syi‟ah dan dengan tegas 

menyatakan “kualitas baik yang diminta dari para imam yang memilki 

otoritas dan kekuatan tidak pernah dijumpai dalam diri setiap orang 

diantara mereka, jadi jelaslah bahwaberkah dan kebajikan yang mereka 

sebutkan dengan nama-nama dari imam mereka tersebut hanyalah omong 

kosong.” Kecuali Ali Bin Abi Thalib tak seorangpun diantara seorang 
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imam yang sanggup menegakkan  kekuatan politik bagi dirinya 

sendiri dan tidak ada satupun diantara tujuan-tujuan ummah yang 

direalisisr oleh mereka (Qamaruddin, 1971, 243). 

Dalam Islam meskipun yang melakukan bai‟at dan mengangkat 

kepala negara adalah umat, namun tetap tidak memilki wewenang untuk 

memberhentikan kepala negara, selama akat bai‟at kepadanya dilakukan 

secara sempurna berdasarkan ketentuan syara‟. Hal ini di karnakan 

banyaknya hadis sahih yang mewajibkan ketaatan terhadap kepala negara 

sekalipun terus menerus melaksanakan kemungkaran, bertindak zalim dan 

memakan hak-hak rakyat, selama tidak memerintah berbuat maksiat dan 

tidak jelas-jelas kufur (Abdul Rahman, 2017, 136) 

Bahkan khalifah Ali sendiri sesungguhnya mengalami kegagalan. 

Orang-orang muslim tidak sependapat bahwa mereka harus mengikrarkan 

sumpah setia kepadanya, keseluruhan masa pemerintahannya terbenam ke 

dalam perang saudara dan selama masa itu pedang tidak pernah diayunkan 

kepada orang-orang kafir tetapi penganut Islam sendiri dan beribu-ribu 

muslim dibunuh oleh saudara mereka sendiri. Jadi hampir semua tujuan 

imamah tidak dapat direalisir sekalipun oleh seorang imam yang seperti 

Ali, baik karena ketidak sempurnaannya maupun kelemahannya yang 

aktual (Qamaruddin, 1971, 244). 

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keberadaan pemerintahan sangat 

diperlukan. Mendirikan pemerintahan untuk mengelola urusan umat 

merupakan kewajiban agama yang paling agung. Karena agama tidak 

mungkin tegak tanpa adanya pemerintahan. Umat manusia tidak akan 

mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling 

membantu dalam kehidupan berkelompok atau masyarakat yang 

memerlukan seorang kepala negara. Dan adapun alasan Ibnu Taimiyah 

tentang perlunya kepala negara dalam suatu pemerintahan ialah bahwa 

Allah memerintahkan amar ma‟ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan 

dan menghalangi terjadinya perbuatan tercela), dan tugas tersebut tidak 
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mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintah 

(Jubair Situmorang, 2012, 352). 

Dalam sistem Ibnu Taimiyah, seorang kepala negara mempunyai 

kekuatan yang lebih besar dan kedudukan yang lebih tinggi dari pada di 

dalam tradisi klasik, tetapi pada waktu bersamaan kepala negara lebih 

bersifat manusiawi dan sosial. Jadi seorang kepala negara menurut Ibnu 

Taimiyah tidak sama dengan seorang kepala negara illusi menurut konsep 

al-Hilli, kepala negara merupakan seorang pemimpin praktis yang sambil 

berjuang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan mematuhi nasehat-

nasehat Nabi, dan dapat menolong manusia. Dan harus diketahui bahwa 

kekuasaan adalah sebagai sebuah pasar, apa-apa yang diperlukan di 

dalamnya akan diperolehnya. Demikian menurut Umar bin „Abdul al-Aziz 

“apabila kebenaran, kebajikan, keadilan, dan keteguhan menjaga amanah 

diperlukan didalamnya. Apabila kepalsuan, kejahatan, kezaliman, 

kekhianatan di dalam menjaga amanah diperlukannya, maka semua itu 

akan diperolehnya” (Qamaruddin, 1971, 277). 

Ibnu Taimiyah menyadari bahwa kaum muslimin berbeda pendapat 

terhadap pendapatnya “Sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri 

yang adil, dan tidak akan menegakkan negeri yang zalim meskipun Islam”. 

Ini mengenai kepatuhan kepala negara, jika memerintah dengan adil dan 

memberikan perintah-perintah yang sesuai dengan perintah Allah. Ibnu 

Taimiyah berkata mengenai masalah ini ada tiga pendapat (Qamaruddin, 

1971, 284) :  

1. Bahwa semua perintah dan ketetapan yang diberikan oleh kepala 

negara harus ditolak sedang ia sendiri harus diingkari secara terang-

terangan, pendapat ini tidak diterima oleh Ahli Sunnah. 

2. Bahwa seorang kepala negara di dalam segala hal sesuai prinsip 

ketaatan kepada Allah Swt. Pandangan ini merupakan pandangan yang 

paling tepat menurut Ahli Hadits dan fuqaha. 

3. Kita harus membuat perbedaan diantara imam yang tertinggi (al-imam 

al-„azam) dengan imam-imam yang lainnya, yang terakhir ini boleh 
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diingkari apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang aniaya 

atau apabila mereka tidak becus. 

Tetapi pendapat yang ketiga ini ditolak oleh Ibnu taimiyah, karena 

menurutnya penggeseran jabatan yang dipercayai oleh kepala negara akan 

menimbulkan konflik dan perang saudara (fitnah), dan demikian kejahatan 

yang kecil akan menimbulkan kejahatan yang besar. Jadi menurut Ibnu 

Taimiyah yang terbaik adalah pendapat yang kedua yaitu mengingkari 

kepala negara hanya boleh apabila hanya keputusan-keputusannya terang-

terangan bertentanagan dengan ketetapan yuridis yang berdasarkan teks-

teks yang tegas di dalam al-Quran atau Sunnah, atau ijma‟ dari para salaf 

(Qamaruddin, 1971, 285). 

Kelanjutan dari pendapat Ibnu Taimiyah adalah penekanan terhadap 

kepatuhan rakyat pada kepala negara. sebagaimana Al-Mawardi dan Al-

Ghazali, Ibnu Taimiyah memandang figur kepala negara memegang posisi 

penting dalam negara. Sebagai pemimpin umat Islam kepala negara harus 

ditaati, bahkan meskipun zalim. Menurut Ibnu Taimiyah, sebuah 

masyarakat yang 60 puluh tahun berada dibawah pimpinan kepala negara 

yang zalim lebih baik dari pada tidak punya pimpinan meskipun semalam. 

Ibnu Taimiyah dan Al-Gazali berpendapat bahwa kepala negara adalah 

bayang-bayang Allah di muka bumi (Muhammad Iqbal, 2010, 37). 

Ibnu Taimiyah memandang agama sebagai prinsip semesta, ia 

berkeyakinan bahwa Islam adalah ajaran  rahmatan lil „alamin (pembawa 

rahmat bagi seluruh manusia) yang dapat menjadi program kebijakan 

bersama karena mengajarkan nilai-nilai keadilan dan hak-hak dasar 

individu. Jadi menurut Ibnu Taimiyah keadilan menjadi pondasi melebihi 

agama dan keimanan karna akan membuka keran pemikiran Islam seluas 

luasnya dan mencapai keadilan melalui institusi negara masih relevan 

dengan alam pemikiran politik modern (Suharti, 2015, 41).  
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Adapun hadis yang diriwayatkan oleh AT-Turmudzi: 

هللا حقى قكن. اداو إلليهن حقى قهن وسلى  

Artinya: Penuhilah hak-hak mereka  dan mintalah kepada Allah 

hakmu (HR. At-Turmudzi) 

Dari hadis diatas Nabi SAW menyuruh bersabar atas perbuatan 

zalim para pemimpin, dan melarang memerangi mereka selama mereka 

menegakkan shalat. Semua itu menunjukkan bahwa umat tidak berhak 

memberhentikan kepala negara dikarnakan kalau sudah terjadi bai‟at, 

maka bai‟at tersebut mengikat keduanya. Hanya saja syara‟ telah 

menjelaskan kapan khalifah berhenti dengan sendirinya, sekalipun tidak 

diberhentikan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa prisnip pokok 

Ahlulsunnah Wal Jama‟ah (persatuan dan kesatuan, tidak memerangi 

pemimpin dan tidak berperang dalam fitnah (kekacauan). Adapun alhul 

ahwa (pengikut nafsu), seperti golongan Mu‟tazilah memandang 

memerangi pemimpin termasuk salah satu ajaran dasar dalam keyakinan 

agama. Ada lima ajaran yang dipandang sebagai dasar pokok agama 

mereka ialah at-tauhid, merupakan peniadaan terhadap sifat-sifat Tuhan, 

al-„adlu (keadilan), pengingkaran atas Qadar, al-manzilah al-minzilatain, 

melaksanakan janji dan ancaman „amar ma‟ruf nahi mugkar termasuk di 

dalamnya memerangi pemimpin (Ibnu Taimiyah,88). 

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai boleh 

atau tidaknya menurunkan kepala negara, sebagaimana pendapat al-

Mawardi menyatakan bahwa seorang imam boleh digeser dari jabatanya 

sebagai khalifah atau khalifah kalau: 

1. Cacat pada indra, seperti hilangnya akal, hilangnya penglihatan, tuli, 

dan bisu 

2. Cacat pada anggota tubuh, seperti kehilangan kedua tangan atau kedua 

kaki 

3. Kekurangan pada pen-thasaruf-an, yaitu: 
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a. Al hajr, yaitu kontrol kekuasaan dikuasai dan dipegang oleh salah 

seorang pembantu sang khalifah, yang secara terang-terangan ia 

(pembantu yang memegang kontrol kekuasan) melakukan 

kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan 

hukum-hukum syara‟. Apabila ia tidak hal yang tidak bertentangan 

dengan suatu hukum syara‟, umat atau khalifah meminta 

pertolongan kepada orang yang bertugas untuk menyingkirkan 

salah seorang pembantunya yang menguasai kontrol kekuasaan 

tersebut. 

b. Al-asru yaitu tertawan. Khalifah jatuh ke dalam tawanan musuh 

dan kaum muslimin sudah tidak memilki harapan lagi untuk bisa 

membebaskan dan melepaskan khalifah dari ketertawanannya 

(Wahbah az-Zuhaili, 2011, 316). 

Menurut Ibnu Taimiyah mengenai alasan-alasan pemakzulan 

kepala negara ialah diantara pengingkaran dan pemberontakan. 

Menurutnya tidak boleh mengingkari perintah yang tidak baik dari seorang 

kepala negara dan menderita hukuman karenanya, tetapi kita tidak boleh 

mengangkat senjata untuk melawannya selama kepala negara melakukan 

shalat. Untuk mendukung pendapatnya ini Ibnu Taimiyah mengajukan 

hadits yang diriwayatkan Awf bin Malik al-Asyja‟i (Qamaruddin, 1971, 

285): 

  

تِكُ  تِكُْوالَِّرينَتُِحبُّىنَُهْوَىيُِحبُّىنَكُْوَىتَُصلُّىنَعَلَْيِهْوَىيَُصلُّىنَعَلَْيكُْوَىِشَساُزأَئِوَّ ِخيَاُزأَئِوَّ

ْهالَِّرينَتُْبِغُضىنَُهْوَىيُْبِغُضىنَكُْوَىتَْلعَنُىنَُهْوَىيَْلعَنُىنَكُْوقَالُىاقُْلنَايَاَزسُىََلللَِّهأَفَََلنُنَا

ََلةَ بِرُهُْوِعْندَ  ََلةَََلَهاأَقَاُهىافِيكُْوالصَّ ذَِلَكقَالَََلَهاأَقَاُهىافِيكُْوالصَّ   

Artinya: Awf bin Malik al-Asyja‟i meriwayatkan bahwa Nabi 

pernah berkata: yang terbaik diantara imam-imam kamu adalah mereka 

yang kamu cintai sedang mereka sendiri mencintai kamu dan yang kamu 

doakan sedang mereka sendiri mendoakan kamu. Yang terjahat diantara 
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mereka adalah yang kamu cemburui  sedang mereka sendiri mencemburui 

kamu dan yang kamu kutuk sedang mereka sendiri mengutuk kamu. 

Menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan kepala negara itu merupakan 

mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya. 

Dengan kata lain, sumber kekuasaan kepala negara berasal dari Tuhan, 

bukan dari rakyat. Karena itu, rakyat tidak dapat memberhentikannya di 

tengah jalan atau sebelum masa jabatannya berakhir, dengan kata lain 

kepala negara baru dapat dikatakan berhenti dari jabatannya atau baru bisa 

diganti dengan figur lain setelah kepala negara telah meninggal dunia 

(Mujar, 2008, 167). 

Seorang kepala negara baik atau jahatnya, betapapun tidak boleh 

mengangkat senjata untuk menggulingkannya. Bahkan seorang kepala 

negara yang berkulit hitam dengan wajah yang teramat buruk sekalipun 

harus ditaati. Karena Allah telah mengutus Rasul-Nya untuk menyuruh 

manusia melakukan kebajikan dan meninggalkan kejahatan (Qamaruddin, 

1971, 286). 

Ibnu Taimiyah tidak terlalu menyinggung tentang penggulingan 

seorang kepala negara karena ia menyadari bahwa menjatuhkan seorang 

imam akan mengganggu ketentraman di dalam masyarakat dan 

melemahkan persatuan ummat (Qamaruddin, 1971, 289). 

Menurut Ibnu Taimiyah mengenai pengangkatan senjata terhadap 

kepala negara ialah tidak boleh memberontak karna, dari pendapatnya 

mengenai “60 tahun berada dibawah kepemimpinan yang zalim lebih baik 

dari pada sehari hidup tanpa pemimpin. Ibnu Taimiyah juga berargumen 

pada hadis nabi (Muhammad Iqbal, 2014, 248): 
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Artinya : Dari Zaid bin Muhammad dari Nafi' dia berkata, " 

Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muthi' ketika ia 

menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid 

bin Mu'awiyah. Abdullah bin Muthi' berkata, "Berilah Abu Abdurrahman 

bantal." Maka Abu Abdurrahman berkata, "Saya datang kepadamu tidak 

untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu 

hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam. Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan 

menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, 

danbarang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti 

mati jahiliyyah.“ [HR. Muslim] 

Jadi dari hadis nabi di atas ialah bahwa orang yang keluar dari 

jamaah dan melakukan pemberontakan, maka kalau ia mati, matinya 

dalam keadaan jahiliyah. Pandangan ini dibenarkan oleh kelompok Sunni 

yang berpendapat bahwa mengangkat senjata terhadap kepala negara tidak 

dibenarkan, pandangan kelompok Sunni ini dilandasi oleh pemikiran 

bahwa pemberontakan bersenjata terhadap kepala negara akan membawa 

keadaan yang lebih kacau lagi. Jadi mudhorat yang ditimbulkannya lebih 

besar dari pada membiarkan kepala negara dengan kezalimannya 

(Muhammad Iqbal, 2014, 248). 

Demikian Ibnu Taimiyah mengutip sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh al-Bukhori dan Muslim, bahwa “siapa yang melihat 

suatu yang tidak disenangi dari pemimpinnya hendaknya ia bersabar”. 

Siapa yang keluar dari pemerintahannya atau memberontak dan kalau ia 

mati, maka mati dalam keadaan jahiliyah (Muhammad Iqbal, 2010, 37). 
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Seorang kepala negara yang mencurahkan segenap daya upayanya 

guna memperbaiki kondisi spriritual dan sosial rakyatnya, maka dialah 

kepala negara pada zamannya sekaligus mujahid yang utama. 

Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah bahwa sehari dari kehidupan 

seorang pemimpin yang adil itu lebih baik dari pada ibadah selama enam 

puluh tahun. Dalam musnad Imam Ahmad, dari Nabi saw, bahwasanya 

beliau bersabda (Ibnu Taimiyah, 1995, 21): 

 أحب اخلق ألى هللا إهام عادل,وأبغضهن إليه إهام خا ئس

Artinya:  

Makhuk yang paling dicintai Allah adalah imam yang adil, dan 

yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim. 

Karna berdasarkan dari sistem pengangkatan kepala negara yang 

telah diterapkan Rasulullah dan diterapkan oleh para khalifah dan juga 

khalifah Bani Umayyah dan sebagian Bani Abbasiyah ialah mendasar 

terhadap urgen dalam urusan agama adalah shalat dan ijtihat. Karna semua 

itu mengacu dari sabda Rasulullah saw, shalat itu adalah tiang agama”. 

Maksudnya adalah apabila seorang kepala negara mau menegakkan tiang 

agama, maka shalatnya itu akan mencegahnya itu dari perbuatan keji dan 

mungkar. Ibadah sholat itulah yang akan membantu manusia dalam 

almalan-amalan ibadahnya. Hal ini didukung oleh firman Allah SWT 

dalam Qs. al-baqarah ayat 45 (Ibnu Taimiyah, 1995, 20): 

                           

Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan 

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu‟. 
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Demikian pula pada masa Umar bin Khatab ketika menulis surat 

kepada stafnya “Sesungguhnya perkaramu yang paling penting disisiku 

adalah sholat, barang siapa yang memelihara dan menjaganya, maka dia 

dia telah menjaga agamanya, dan barang siapa yang menelantarkannya, 

niscaya amal-amal lainnya akan lebih terlantar”(Ibnu Taimiyah, 1995, 20).  

Namun demikian, Ibnu Taimiyah memandang pemberontakan 

terhadap pemerintah tidak pernah dibenarkan oleh agama kendati 

dilakukan sebagai reaksi terhadap kezaliman atau kejahatan sebagai 

oknumnya, demikian ia menegaskan. Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah 

memberi alasan bahwa perlawanan terhadap kezaliman kepala negara 

dapat mengiring pada kezaliman atau kejahatan yang lebih besar karena 

munculnya perpecahan dikalangan masyarakat (fitnah). Oleh sebab itu, 

jika dipastikan perlawanan terhadap pemerintah zalim dapat menimbulkan 

pertikaian penduduk, situasi yang dianggap tak terhindarkan dalam situasi 

dengan pemimpin yang didukung oleh kelompok yang berkuasa, maka 

umat Islam lebih baik mempertahankan apa yang telah dimiliki ketimbang 

memulai suatu tindakan yang dapat menimbulakan suasana yang lebih 

buruk (Khalid Ibrahim Jindan, 1994, 94). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keberadaan kepala negara ialah wajib, karna pemimpin itu sendiri yang 

mengatur kehidupan umatnya dalam bentuk sosial dan agama. Maka, Ibnu 

Taimiyah memandang pemakzulan atau merunkan kepala negara di tengah 

jabatannya ialah dilarang. Ibnu Taimiyah memiliki alasan terjadinya 

pemakzulan ialah adanya pengingkaran dan pemberontakan, keduanya 

menurut pandangannya ialah tidak boleh dilakukan. Pengingkaran 

terhadap aturan dan pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap 

kepala negara. Menurutnya penggeseran atau penurunan jabatan yang 

dipercayai oleh kepala negara akan menimbulkan konflik dan perang 

saudara atau munculnya perpecahan dikalangan masyarakat atau 

beredarnya fitnah, dan demikian kejahatan yang kecil akan menimbulkan 
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kejahatan yang besar. Dari hal itu, pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Ghazali 

ialah umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya 

tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan berkelompok 

atau masyarakat yang memerlukan seorang kepala negara, maka Ibnu 

Taimiyah lebih mengedepankan seorang kepala negara yang bersikap adil 

kepada manusia dan dapat melindungi pihak-pihak yang lemah dari 

penindasan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah terhadap pemakzulan 

kepala negara ialah dilarang. Karna beliau secara tegas mengatakan 

bahwa: “60 tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim lebih baik 

dari pada satu malam tanpa adanya kepemimpinan” beliau beranggapan 

lebih banyak mudhorat yang di dapatkan jika melakukan pengingkaran 

dan pemberontakan terhadap kepala negara. Dari kehidupan seorang 

pemimpin menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan kepala negara itu 

merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba 

pilihan-Nya. Kewajiban rakyat ialah menaati kepala negara, sekalipun 

melaksanakan kemunkaran dan bertindak zalim, selama kepala negara 

tidak memerintahkan berbuat maksiat, kufur (tidak sesuai dengan 

keadilan) dan melaksanakan shalat. Dengan hal itu, sumber kekuasaan 

kepala negara berasal dari Tuhan, bukan dari rakyat. Karena, rakyat tidak 

dapat memberhentikannya di tengah jalan atau sebelum masa jabatannya 

berakhir. Kepala negara baru dapat dikatakan berhenti dari jabatannya atau 

baru bisa diganti dengan figur lain setelah kepala negara telah meninggal 

dunia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya bahan 

pertimbangan bagi kita umat yang beragama Islam:  

1. Dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan atas perintah Allah yang 

berdasarkan Al-Qur‟An dan Hadis  

2. Dalam menghadapi kepala negara yang zalim umat dituntut untuk 

bersabar dalam situasi dan kondisi bagaimanapun 
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3. Agar tidak menemukan kepala negara yang zalim peneliti 

menyarankan agar berhati-hati dalam memilih pemimpin yang  

terdapat dalam Al-qur‟an dan Hadis. 
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