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A. Latar Belakang 

 Ajaran islam telah mengenal istilah siyasah syar’iyyah dan kepimimpinan 

formal yang disebut dengan khilafah, Imarotul Mu’minin dan Imamah Kubro, sehingga 

hal ini menunjukkan bahwa terdapat relasi agama dan politik yang menimbulkan 

pemahaman bahwa suatu negara harus didasarkan dengan negara islam dimana 

konstitusinya berlandaskan ajaran agama islam.  

Namun dalam konteks negara Indonesia, pasal 1 ayat 2 menunjukkan bahwa 

sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem demokrasi dimana 

kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Budaya 

demokrasi ini sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia dan telah menjadi sistem 

yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia.  

Secara historis, demokrasi merupakan sebuah paham ideologi sekaligus sebagai 

sebuah sistem politik yang lahir dari Dunia Barat, lebih tepatnya Yunani kuno yang saat 

itu berbentuk sebuah Negara-Kota Athena. Secara terminology demokrasi diartikan 

sebagai pemerintahan yang menghendaki kekuasaan rakyat, karena suara rakyat menjadi 

setara dalam menentukan suatu keputusan tanpa membedakan agama mereka sehingga 

dalam hal ini meniscayaan kesetaran pada kedudukan manusia.  

Hal ini seolah-olah tampak terjadi ketimpangan di antara agama islam dan 

demokrasi itu sendiri. Pertama, dalam prinsip pengambilan hukum, ayat Al-quran 

secara shorih telah menyebutkan bahwa penetapan dan pengambilan hukum hanya 

berada dalam kekuasaan Allah, sedangkan di dalam sistem demokrasi, proses 

pengambilan hukum didasarkan atas suara rakyat sebagai pemegang kekuasaaaan 

tertinggi. Kedua, dalam prinsip kekuasaan, dalam demokrasi meletakkan kekuasaan ada 

ditangan rakyat, sedangkan hukum islam memandang bahwa kekuasaan mutlak milik 

Allah. Ketiga, dalam demokrasi manusia mempunyai kedudukan yang sama didepan 

hukum, setiap manusia menjadi setara tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, 

maupun agama mereka, adapun islam lebih cenderung membedakan antara  hak 

kewajiban muslim dan non muslim dengan anggapan bahwa seorang muslim tentu lebih 

tinggi kedudukannya dibanding non muslim, begitu juga cenderung membedakan antara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_politi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani_kuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Athena


2 
 

peran laki-laki dan perempuan dengan anggapan bahwa seorang laki-laki lebih tinggi 

kedudukannya dibandingkan perempuan.  

Namun, perlu diketahui bahwa penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia 

memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang lazimnya sangat dipengaruhi 

oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam negara, hal ini juga dinyatakan oleh Kiai 

Sahal bahwa bentuk dan karakter demokrasi sangat dipengaruhi oleh aspek negara dan 

tingkat pendidikan masyarakat negara tersebut, misalnya Amerika Serikat, Inggris dan 

India sebagai suatu negara yang demokratis, namun kita akan mendapati bahwa 

demokrasi di tiga negara itu difahami dengan cara yang berbeda-beda, karena perilaku 

demokrasi masyarakatnya juga sangat berbeda pula.1 

B. Rumusan Masalah : 

- Bagaimana Sistem Demokrasi dan Nashbul Imam yang dianut di Indonesia? 

- Bagaimana respon Fikih Sosial terhadap sistem Demokrasi dan Nashbul Imam 

di Indonesia?  

C.  Tujuan : 

- Mengetahui sistem Demokrasi dan Nasbul imam di Indonesia 

- Mengetahui respon fikih sosial terhadap sistem Demokrasi dan Nasbul Imam di 

Indonesia  

D. Pengertian Demokrasi 

Demokrasi secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa 

Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cretein atau 

crato yang berarti  kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau 

demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya 

kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan 

bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.2 

Dalam KBBI demokrasi diartikan dalam dua arti. Yang pertama adalah bentuk 

atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan 

perantara wakilnya. Yang kedua adalah gagasan atau pandangan hidup yang 

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua 

                                                           
1 MA. Sahal Mahfudh, Demokratisasi dan Pendidikan Demokrasi (kumpulan makalah KH. MA. 

Sahal Mahfudh) 
2 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, ( Yogyakarta : Paradigma, 2018 ), h. 343.  
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warga negara. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara 

langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan 

hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang 

memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.  

Pada Awalnya Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan 

dalam hidup bernegara antara abad ke IV SM sampai dengan abad ke VI SM. 

Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung direct 

democracy, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan 

secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Ada dua jenis demokrasi, 

Pertama, demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan 

aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Kedua, demokrasi perwakilan yakni 

seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya 

dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan 

muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era 

Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Demokrasi perwakilan ini juga 

banyak diterapkan dalam kebanyakan negara demokrasi modern, termasuk Indonesia. 

 

E. Sistem Demokrasi di Indonesia 

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, bentuk republika telah 

dipilih sebagai bentuk pemerintahan melalui sidang Badan Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Indonesia secara konstitusional menganut sistem 

pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik  

dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum. Dalam sistem 

presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan 

karena rendahnya dukungan politik. Namun masih ada cara lain untuk mengontrol 

presiden, apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran 

tertentu dapat diberhentikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945.  

Jika diamati, praktek demokrasi di Indonesia menggunakan system demokrasi 

langsung dan tidak langsung. Demokrasi tidak langsung bisa kita lihat dari  penerapan 

trias politika yang membagi tiga kekuasaan politik negara berupa eksekutif, yudikatif, 

dan legislatif. Tiga jenis lembaga negara ini menggunakan prinsip checks and balances 

yang berada dalam peringkat sejajar sehingga dapat saling mengawasi  dan saling 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebebasan_politik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_langsung
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_perwakilan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abad_Pertengahan_Eropa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Era_Pencerahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Era_Pencerahan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolusi_Amerika_Serikat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Prancis
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mengontrol satu sama lain. Adapun demokrasi langsung juga bisa dilihat dari  proses 

pemilihan anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota dan pemilihan presiden serta wakil presiden pilpres yang diadakan lima 

tahun sekali. Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan 

bebas berbicara untuk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi 

jalannya sistem pemerintahan.  

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945. 

Di dalam UUD 1945 menyebutkan dua kali kalimat mengatur kedaulatan rakyat, 

pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan 

Rakyat… Kedua, pada pasal 1ayat 2 UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, “Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dari sini, 

UUD 1945 secara tegas menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang 

secara subtansi sama dengan demokrasi. 

Pernyataan senada disampaikan oleh Padmo Wahyono bahwa demokrasi secara 

genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasar hal ihwal 

kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dengan mekanisme demokrasi ini dalam sejarah ketatanegaraan harus 

didasarkan kepada dasar Negara sehingga timbul sebutan Demokrasi Pancasila. Dalam 

hal ini Padmo Wahyono menyatakan, bahwa Demokrasi Pancasila ialah kegiatan 

bernegara di Indonesia, dan pemilu dengan segala bentuk ragamnya merupakan salah 

satu manifestasi dari Demokrasi Pancasila.3 

F. Nashbul Imam di Indonesia 

Nashbul imam atau pengangkatan pemimpin di Indonesia pertama kali memilih 

Ir. Soekarno melalui sidang musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

PPKI.  Ir. Soekarno terpilih menjadi presiden pertama didampingi oleh Moh Hatta 

sebagai wakilnya. Hingga akhirnya pada tahun 1967, Sukarno menyerahkan kekuasaan 

kepada Jenderal Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu pengangkatannya disahkan 

melalui sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.  

                                                           
3Cora Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 

2, Juni 2013. h.336-339. 

https://id.wikipedia.org/wiki/DPR
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Republik_Indonesia
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Sejak itu pemilihan presiden dilakukan melalui sidang umum MPR melalui 

mekanisme pemungutan suara. Hak memilih presiden ada di tangan anggota MPR yang 

mayoritas anggota Fraksi Golongan Karya dan Fraksi ABRI.  

Hingga akhirnya pada 1998 Soeharto tumbang, dan Bacharuddin Jusuf Habibie 

menjadi presiden ketiga. Habibie menjabat sampai tahun 1999. Kemudian setelah itu 

Abdurrahman Wahid Gus Dur terpilih sebagai presiden, dan Megawati Soekarno Putri 

sebagai wakil presiden. Namun Pergolakan politik yang terjadi selama tahun 2000 

hingga 2001 memaksa Gus Dur meletakkan jabatannya. Selanjutnya Megawati 

menjabat presiden kelima Indonesia. Di masa Megawati inilah kemudian dirintis 

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 

Tahun 2004 untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pilpres secara 

langsung. Hasilnya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yang 

dipilih secara langsung. 5 tahun kemudian Susilo Bambang Yudhoyono juga kembali 

terpilih sebagai presiden dalam pilpres secara langsung di tahun 2009. Pada Tahun 2014 

pilpres kembali digelar secara langsung. Hasilnya, Joko Widodo terpilih menjadi 

presiden kedua yang terpilih secara langsung hingga sekarang. 

Hingga saat ini, sistem pengangkatan presiden dilakukan berdasarkan Pemilihan 

umum pemilu. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota 

lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah 

amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil 

presiden pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung 

oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian 

pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu, diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. 

Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim 

pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan 

anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus 

dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi 

rakyat terhadap wakilnya. 
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Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 22 

tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, 

ketentuan Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima 

kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri 

c. suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah 

Warga Negara Indonesia 

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya  

e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika 

Nasional 

f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa 

laporan kekayaan penyelenggara negara 

h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

keuangan negara 

i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela 

k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR atau DPRD; 

l. terdaftar sebagai Pemilih 

m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban 

membayar pajak selama 5 lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi 

n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 dua 

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 
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o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 

Ika 

p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukumtetap 

q. berusia paling rendah 40 empat puluh tahun 

r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, 

sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain 

yang sederajat 

s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 

dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi 

terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan; dan 

t.  memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara 

Republik Indonesia. 

 

G. Respon Fiqh Sosial terhadap Demokrasi Indonesia 

Pada dasarnya, ayat Qur’an dan Hadis Nabi tidak menyebutkan secara tegas 

memerintahkan untuk mendirikan negara Islam karena hal itu bukan sebagai tujuan 

ghayah melainkan sebagai wasilah sarana terealiasinya tujuan dalam menjaga 

kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak setiap warga dan mewujudkan 

kemaslahatan bersama.4 Dalam Alqur’an, kita hanya diperintahkan untuk mengikuti ulil 

amri, namun tentang bagaimana memilih, siapa yang dipilih, berapa lama ia berkuasa, 

bagaimana bentuk kekuasaannya, dan bagaimana bentuk negara atau pemerintahannya, 

al-Qur’an tidak mengaturnya secara rinci.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh 

Wahbah Zuhaili bahwa  

 

 ال تشترط صفة الخالفة، وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولى أمورها، ويدير شؤونها،5

 

                                                           
4 Tim Lajnah Ta`lif wan Nasyr PBNU, Ahkamul Fuqoha`,( Surabaya :LTN PBNU, 2011),h.642. 
5Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, ( Damaskus:Daar Alfikri), Juz 1, h. 6144.  
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‘’ Tidak ada syarat tertentu tentang status kekhilafahan, karena yang terpenting adalah 

wujudnya negara dengan adanya orang mampu menangani dan mengelola urusan 

negara.’’ 

 

Negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistem demokrasinya 

mendasarkan pada asas “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan”.6 sistem demokrasi merupakan perwujudan syura dalam 

Islam yang menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi 

menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan 

yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan 

pemerintah yang adil, bersih, dan berwibawa. Hal ini telah tercermin  pada sila keempat 

Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan”.  

Di dalam Keputusan Bahtsul Masail Muktamar XXX NU di Lirboyo Kediri, 21-

27 November 1999 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi dan Nashbul Imam 

menyatakan bahwa  hukum membangun negara / imaroh merupakan wajib syari’i. 

Negara tersebut harus dibangun atas nilai luhur keislaman yang meliputi al-‘adalah 

(keadilan), Al-Amanah (kejujuran) dan Al-syuro (kebersamaan), sehingga untuk 

merealisasikan nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya pemerintahan yang demokratik, 

bersih dan berwibawa. Allah telah memerintahkan rasulullah shallallahu’alaihi wa 

sallam untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan.  

ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُ  وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاه ْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب الْنفَضُّ

ِليَن  َ يُِحبُّ اْلُمتََوِكِّ ِ إِنه َّللاه  األْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكهْل َعلَى َّللاه

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingmu, Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya 

                                                           
6 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, ( Yogyakarta : Paradigma , 2018 ),h.359 
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Di dalam ayat yang lain, di surat Asy Syura ayat 38, Allah Ta’ala berfirman, 

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُونَ َوالهِذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِِّهْم َوأَ  قَاُموا الصهالةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْيَنُهْم َوِممه  

“Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan 

shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka; dan 

mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.  

Para bapak pendiri bangsa Indonesia sendiri ketika membangun NKRI 

berpandangan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat, Indonesia 

memiliki sistem musyawarah sebagai  jatidiri rakyat Indonesia yang telah hidup, 

tumbuh dan berkembang sejak dahulu hingga sekarang.  Bung Karno menjelaskan 

mengenai musyawarah tidak hanya pada saat pidato tanggal 01 Juni 1945 di dalam 

sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, 

akan tetapi juga dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa PBB pada tanggal 30 

September 1960. Bung Karno menegaskan kepada seluruh anggota-anggota PBB, 

dengan ajaran Pancasila menawarkan kepada dunia melalui PBB bahwa keadilan dan 

perdamaian abadi di dunia hanya akan mampu diwujudkan oleh PBB jika musyawarah 

mufakat dilaksanakan, tidaklah bisa keadilan dan perdamaian mampu terwujud apabila 

menggunakan voting.7 

 

Dr. Yusuf Qorodlowi dalam kitab Min fiqh addaulah fil Islam , mendukung 

demokrasi dan berkata bahwa demokrasi merupakan alternatif terbaik dari bentuk 

diktatorisme dan pemerintahan tirani. ‘’ sesungguhnya substansi demokrasi adalah 

memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang yang akan mengurus 

mereka, sehingga mereka tidak dipimpin oleh penguasa yang tidak mereka kuasai atau 

diatur oleh sistem yang mereka benci. Selain itu, rakyat mempunyai hak dalam menilai 

dan mengkritik penguasa jika melakukan kesalahan, juga sebagai hak opsi jika penguasa 

melakukan penyimpangan. Dan inilah esensi demokrasi yang melibatkan peran dimensi 

basyariyah dan terealisasikan seperti dalam sistem pemilihan umum, kebebasan pers, 

banyaknya partai-partai, dll.  

 
                                                           

7Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Cita 

Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013.h.244. 
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جوهر الديمقراطية أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم وأال يفرض عليهم حاكم يكرهونه إن  إن 

 أو نظام يكرهونه وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطاء وحق عزله وتغييره إذا انحرف .

تاء العام هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت لها صيغا و اساليب عملية مثل االنتخاب و االستف

و ترجيح حكم االكثرية و تعدد االحزاب السياسية و جق االقلية في المعارضة و حرية الصحافة و استقالل 

    . القضاء.......الخ 8

 kiai sahal menyebutkan bahwa ‘’ Demokrasi dirumuskan di atas dasar 

kemanusiaan, tanpa memandang sekat-sekat yang “kebetulan” mengikat setiap 

individunya geografis, genetik, keimanan, status sosial, dan lain sebagainya. Dengan itu 

maka sebagai ide, demokrasi tidak lagi dapat dianggap mengikat atau berlaku hanya 

untuk masyarakat tertentu, karena harkat dan nilai kemanusiaan tidak hanya berlaku di 

wilayah tertentu. 

Tak hanya sebagai sistem pemerintahan, demokrasi hendaknya juga difahami 

dan dihayati sebagai nilai moral dan norma sosial, karena sesungguhnya Demokrasi 

tidak hanya dapat berguna sebagai pengatur pola hubungan negara dengan warganya, 

tetapi juga pola dan struktur hubungan lain baik yang bersifat individual maupun sosial. 

Tanpa demokrasi dalam pengertian itu, sekali lagi kita membuka kesempatan bagi 

negara, masyarakat, pengusaha, buruh, akademisi, dan lain-lain untuk meletakkan diri 

atau diletakkan dalam kedudukan sebagai subjek maupun objek pelanggaran 

Demokrasi.9 

Dalam menyelesaikan urusan negara seluruh anggota masyarakat tidak mungkin 

terlibat langsung dalam musyawarah, maka dibuat lembaga perwakilan sebagaimana 

ahlul halli wal-‘aqdi. Lembaga perwakilan terdiri dari orang-orang yang terpilih, 

mempunyai watak dan sikap jujur, terpercaya, cerdas, cakap, dan komunikatif, sehingga 

benar-benar mampu menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat 

dalam menyusun undang-undang maupun mengontrol pemerintah. Untuk terpilihnya 

wakil-wakil yang mereka percayai melalui pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan 

rahasia. Dalam konteks Indonesia perwujudam ahlul halli wal aqdi di dalam UUD 1945 

bisa kita lihat dari adanya sebuah Lembaga MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat 

yang akan melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan 

                                                           
8 Yusuf Qorodlowi, Min fiqhi Addaulah Fil Islam, (Beirut: Daar Asysyuruq:1999).h 132. 
9 MA. Sahal Mahfudh, Demokratisasi dan Pendidikan Demokrasi (kumpulan makalah KH. MA. 

Sahal Mahfudh) 
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berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik 

pada tingkat pusat maupun daerah memiliki dasar hukum yang sangat jelas di dalam 

Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan 

kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, 

dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan 

negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.  

Perlu diketahui bahwa demokrasi yang menarapkan hukum rakyat dari rakyat 

untuk rakyat, bukan berarti diartikan sebagai lawan kata dari hukum Tuhan, namun 

lawan dari demokrasi adalah hukum lil fardi atau hukum personal dimana hal ini 

merupakan asas sistem pemerintahan diktator. 10Indonesia dengan Pancasilanya 

memang bukan negara Islam karena tak diacukan secara langsung pada al-Qur’an dan 

Hadits. Namun, karena tak ditemukan sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan 

bahkan selaras dengan al-Qur’an dan hadits, maka sekiranya keberatan disebut sebagai 

negara Islam daulah islamiyah, tak bisa disangkal bahwa Indonesia adalah negara yang 

islami, yaitu negara yang didasarkan pada nilai-nilai universal Islam. Indonesia lebih 

mengutamakan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa daripada 

melegalformalkan Islam dalam bentuk negara. Karena pada dasarnya Produk hukum 

yang disebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam adalah selama tidak bertentangan 

dengan hukum-hukum yang tsawabit/qathiyyat/mujma’ alaih. 

Adapun mengenai prinsip kesetaraan dalam demokrasi, hal ini tidak bisa 

dianggap bertentangan dengan agama islam, setiap manusia mempunyai kedudukan 

yang sama di depan hukum, setiap manusia menjadi setara tanpa memandang latar 

belakang jenis kelamin maupun agama mereka, seperti yang tercermin dari QS. Al-

HujuratAyat 13 

ُكمْ   ن ذََكٍر َوأُنثَىَٰ َوَجعَْلنََٰ ُكم مِِّ َٰٓأَيَُّها ٱلنهاُس إِنها َخلَْقنََٰ َ يََٰ ُكْم ۚ إِنه ٱَّلله ِ أَتْقَىَٰ ۟ا ۚ إِنه أَْكَرَمُكْم ِعندَ ٱَّلله  ُشعُوبًا َوقَبَآَٰئَِل ِلتََعاَرفُوَٰٓ

 َعِليٌمَخبِيرٌ 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

                                                           
10 Yusuf Qorodlowi, Min fiqhi Addaulah Fil Islam, (Beirut: Daar Asysyuruq:1999).h 139. 
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kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi MahaMengenal.” 

 

Bahkan, Apabila kita menelisik sejarah, nabi Muhamamd telah membangun 

demokrasi melalui mitsaq madinah / piagam madinah yang dibangun untuk kepentingan 

politik dalam upaya menyatupadukan hubungan persaudaraan antara yahudi nasroni dan 

muslim. Rosulullah menunjukkan legalitasnya dengan menyebut golongan Yahudi 

sebagai ummatun wahidatun  umat yang satu , mereka berhak mendapatkan perlakuan 

yang sama terhadap muslim yang lain. Hal ini bisa kita lihat dalam Muqoddimah 

Piagam Madinah pasal 1 yang menyatakan bahwa 

 إنهم أمة واحدة من دون الناس

‘’ sesungguhnya mereka Muslim dan yahudi merupakan satu bangsa negara ummat, 

bebas dari pengaruh manusia. ‘’ 

 

Tata hubungan antar sesama manusia yang berkait dengan ikatan kebangsaan dan 

kenegaraan  disebut dengan ukhuwwah wathaniyah. Tata hubungan ini menyangkut dan 

meliputi hal-hal yang bersifat mu’amalah kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan di 

mana sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, kesamaan tanggung jawab untuk 

mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.11 

Kyai Sahal juga menyebutkan bahwa pandangan yang menciptakan kelas-kelas 

warga negara berdasarkan agama perlu diubah. Beliau mengatakan : 

Lebih jauh harus ditegaskan bahwa muara fiqih adalah terciptanya 

keadilan sosial di masyarakat. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah 

berkata: “Dunia kekuasaan, negara, bisa berdiri tegak dengan keadilan 

meskipun ma’al kufri dan negara itu akan hancur dengan kezaliman 

meskipun ma’al muslimin.” Ibnu Taimiyah berkata: “Allah akan 

menegakkan negara yang adil meskipun negara kafir dan Allah akan 

menghancurkan negara yang zalim meskipun negara muslim”. Dalam 

kerangka berfikir ini, maka seandainya fiqih yang tidak bermuara pada 

terciptanya sebuah keadilan di masyarakat maka harus ditinggalkan. 

                                                           
11 Tim Lajnah Ta`lif wan Nasyr PBNU, Ahkamul Fuqoha`,( Surabaya :LTN PBNU, 2011),h.591. 
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Misalnya “Fiqih Politik” fiqh siyasah yang sering sekali diktum-

diktumnya tidak sejalan dengan gagasan demokrasi yang mensyaratkan 

keadilan dan persamaan hak manusia di depan hukum. Rumusan fiqh 

siyasah klasik biasanya menempatkan kelompok non-Muslim sebagai 

“kelas dua” bukan sebagai entitas yang sederajat dengan kaum 

Muslim. Saya rasa pandangan demikian harus mulai diubah. Sebab 

pandangan ini selain bertabrakan dengan gagasan demokrasi moderen 

juga bertentangan dengan ide negara bangsa nation-state seperti 

Indonesia.12 

Perlu diketahui bahwa hubungan Muslim dan non Muslim pada dasarnya 

didasarkan pada prinsip pertemanan dan permusuhan yang nyata, bukan pada perbedaan 

agama. Non Muslim dikatakan lawan jika secara nyata menunjukkan permusuhan. 

Penempatan non-muslim sebagai “kelas dua” di dalam kajian fiqh siyasah klasik 

bukanlah tanpa latar belakang. Mengingat fiqh siyasah klasik berbicara mengenai 

ketentuan bernegara dalam negara islam, suatu negara yang konstitusinya adalah hukum 

islam, wilayah milik orang islam dan para penduduknya adalah orang islam. Dan sudah 

barang tentu dalam konteks Indonesia tidaklah dapat disamakan dengan keadaan yang 

melatar belakangi fiqh siyasah klasik tersebut. 

Dalam melakukan kepemimpinannya, seorang pemimpin bertumpu pada kaedah 

fikih berupa 

 تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة13

Tata kelola pemimpin kepada rakyatnya harus diringi dengan Maslahat. 

 

Dari sini, kita bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah itu harus mempertimbangkan 

aspirasi rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu 

undang-undang yang merugikan rakyatnya, suatu kebijakan harus berdasarkan 

kepentingan Universal, bukan untuk golongan tertentu.14 

Dalam kitab Assiyasah Asysyar’iyyah, Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa 

memelihara urusan manusia termasuk kewajiban agama yang utama, dan hal ini tidak 

                                                           
12MA.Sahal Mahfudl, Urgensi Reformulasi Tradisi Istimbathu Al-Ahkam di Pesantren dalam 

Wajah Baru Fiqh Pesantren,(Jakarta: Citra Pustaka, 2004),h.20. 
13 Syekh Yasin AlFadani, Fawaid janiyyah.(Beirut:Al-Bidayah), h.91 
14 Muhammad Iqbal.  Fiqh Siyasah. (Jakarta: Prenamedia group,2014) h. 18 
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akan tegak kecuali dengan adanya pemerintahan. Karena kemaslahatan tidak akan 

sempurna kecuali dengan adanya kebutuhan satu sama lain.15 Hal ini juga serupa 

dengan pendapat Imam Al-Mawardi yang menyatakan bahwa pemerintahan ditetapkan 

dalam rangka memelihara agama dan mengatur urusan dunia.16 

Oleh karena itu, sistem demokrasi di Indonesia tidak dianggap bertentangan 

dengan syariat agama islam, bahkan berdasarkan qoidah الوسيلة لها حكم المقاصد system 

demokrasi merupakan suatu yang penting untuk direalisasikan, karena hal ini sebagai 

wasilah untuk merealisasikan tujuan dalam menegakkan keadilan, mengadakan 

musyawarah, menghargai hak-hak manusia dan sebagai wujud upaya dalam 

menghilangkan otoritas yang sewenang-wenang.  

H. Respon Fiqh Sosial terhadap Nashbul Imam di Indonesia 

Sebagai makhluk sosial, kewajiban adanya pemimpin merupakan sesuatu yang 

pasti, hal ini tercermin dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, 

Rasulullah mengatakan, 

ُروا أََحدَُهمْ   :  إذَا َخَرَج ثاََلثَةٌ فِي َسفٍَر فَْليَُؤمِِّ

''Apabila tiga orang keluar bepergian, maka hendaklah mereka menunjuk salah satunya 

menjadi pemimpin’’ 

Dalam wacana fikih, kata pemimpin identik dengan istilah khalifah atau Imam, 

keduanya sama-sama menunjukkan arti pemimpin dalam suatu Negara Islam. Menurut 

Imam Al Mawardi Imam dibutuhkan untuk mengganti kenabian dalam rangka menjaga 

agama dan mengatur urusan dunia.  

Sebagian ulama berpendapat bahwa  pengangkatan Imam  merupakan wajib 

berdasarkan akal, sebab seorang yang berakal akan mempunyai kecenderungan dalam 

patuh kepada pemimpin yang melindungi mereka dari ketidakadilan, mampu 

memutuskan konflik dan menghentikan segala permusuhan, karena kalau tanpa ada 

seorang imam, manusia akan mengalami kekacauan. Selain itu, sebagian ulama juga 

mengatakan bahwa hukum pengangkatan imam merupakan wajib secara syara’, sebab 

diatur untuk mengurusi urusan agama. Syariat telah menghendaki bahwa segala 

                                                           
15 Ibnu Taimiyyah, Assiyasah Al-Syar’iyyah, (Beirut: Daar Al-Ma’rifah,TT),h. 217. 
16Imam Al- mawardi,  Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah,  (Cairo : Daar Al-hadits,TT),h. 3. 
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permasalahan diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama, sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an: 

ُسوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َ َوأَِطيعُوا الره َّللاه  

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna ulil amri disini menunjukkan atas perintah 

mengikuti imam / khalifah yang memerintah kita.  

Adapun kriteria sebagai pemimpin, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 

syaratnya. Imam ghozali memberi 10 syarat dalam menjadi khalifah, yaitu :17 

1. Baligh 

2. Berakal 

3. Merdeka 

4. Lelaki 

5. Keturunan quraisy 

6. Sehat panca indera 

7. Berani untuk perang 

8. Punya kompetensi 

9. Punya pengetahuan 

10. Wara’ 

Adapun Imam Mawardi memberi  kriteria sebagai imam,  adalah sebagai berikut  

1. Adil 

2. Mempunyai ilmu pengetahuan 

3. Sehat inderawi 

4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalangi dalam menjalankan tugas 

5. Punya wawasan dalam memimpin rakyat dan mewujudkan maslahat 

6. Berani dalam melindungi Negara dan melawan musuh 

7. Mempunyai nasab dari Quraisy18 

Sedangkan Ibnu khaldun dalam kitab Almuqoddimah hanya menuliskan 5 syarat dalam 

menjadi khalifah, yaitu : 

                                                           
17 Ma’mun Ghorib, Hujjatul Islam lil Ghozali, ( Cairo: Markaz Kitab,1997), h.102.   
18 Imam Al- mawardi,  Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah,  (Cairo : Daar Al-hadits,TT),h.5. 
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• Berilmu 

• Adil 

• Kompetensi 

• Sehat panca indera 

• Memiliki sifat suku quraisy 

Imam Mawardi menyebutkan bahwa jabatan imam bisa dianggap sah melalui dua cara , 

yaitu pemilihan Ahlul Aqdi Wal Ahal, dan penunjukan imam sebelumnya.19 

Berapa ketentuan diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya tentang syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin masih terjadi perbedaan pendapat para 

Ulama. Perbedaan tersebut dapat kita terima, karena memang persyaratan ini merupakan 

hasil ijtihad masing-masing ulama dengan latar belakang yang melingkupinya. Apabila 

kita mencermati, ketentuan syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk mencari 

pemimpin yang memiliki potensi memimpin dan amanah dalam menjalankan 

kepemimpinannya. Misalnya, adanya syarat laki-laki dikarenakan konteks saat itu, 

keterlibatan seorang perempuan di ruang publik masih sangat minim, berbeda dengan 

laki-laki sehingga laki-laki dalam hal ini lebih dipercaya untuk menjadi seorang 

pemimpin. Begitu pula disyaratkannya berani untuk berperang, hal ini didasarkan 

karena kondisi saat itu peperangan antar kelompok merupakan suatu hal yang biasa 

terjadi. Selain itu ketentuan syarat pemimpin berasal atau memiliki sifat suku Quraish 

disebabkan karena suku Quraish dengan segala kelebihannya merupakan suku yang 

terbaik pada eranya, sehingga mereka dianggap orang paling berkompeten dalam 

menjadi seorang pemimpin. 

Maka dari itu, aspek terpenting ketentuan ini adalah adanya kompetensi 

seseorang dalam menjadi pemimpin. Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem 

demokrasi, kriteria pemimpin presiden dan wakilnya telah tercantum dalam Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 22 tahun 2018 tentang pencalonan 

peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut dirasa telah 

sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Semua warga negara memiliki hak yang sama 

untuk dipilih tanpa memandang perbedaan agama, suku, gender, dan lain sebagainya.  

 

                                                           
19 Imam Al- mawardi,  Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah,  (Cairo : Daar Al-hadits,TT),h.6. 
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I. KESIMPULAN 

Penerapan demokrasi sebagai sebuah sistem ataupun ideologi suatu negara di 

berbagai negara memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing. Hal ini dikarenakan 

setiap negara memiliki ideal dan realitas yang berbeda-beda. Adapun dalam sistem 

negara Indonesia, Indonesia menganut 2 jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung 

seperti kebebasan dalam menyuarakan suara, serta demokrasi tidak langsung dengan 

adanya sistem pembagian kekuasaan dan perwakilan rakyat ( trias politica) 

Pada dasarnya islam tidak memberi aturan yang bersifat qoth’i terkait bagaimana 

sistem pemerintahan, konsep pemerintahan, dan juga ketentuan syarat-syarat dalam 

menjadi pemimpin suatu negara. Islam memandang bahwa penataan suatu negara 

adalah tentang siyasah dan juga muamalah. Dengan demikian persoalan tatanan negara 

adalah persoalan ijtihadiy. Adapun Ketentuan dalam fikih siyasah klasik merupakan 

hasil ijtihad masing-masing ulama dengan latar belakang yang melingkupinya. 

 Sistem pemerintahan Indonesia sangat berbeda dengan sistem pemerintahan 

yang kita temukan dalam fikih klasik. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem 

demokrasi. system demokrasi merupakan suatu yang penting untuk direalisasikan dalam 

konteks negara Indonesia yang plural dan memiliki banyak perbedaan antar golongan, 

suku agama dan keyakinan. Tujuan sistem demokrasi sendiri adalah sebagai wasilah 

untuk merealisasikan tujuan dalam menghilangkan otoritas yang sewenang-wenang, 

menegakkan keadilan, mengadakan musyawarah, dan menghargai hak-hak sebagai 

manusia. 

 Sistem demokrasi yang menerapkan hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat, 

bukan berarti diartikan sebagai lawan kata dari hukum Tuhan, namun lawan dari 

demokrasi adalah hukum lil fardi atau hukum personal dimana hal ini merupakan asas 

sistem pemerintahan diktator. Indonesia dengan Pancasilanya memang bukan negara 

Islam karena tak diacukan secara langsung pada al-Qur’an dan Hadits. Namun, karena 

tak ditemukan sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan bahkan selaras dengan al-

Qur’an dan hadits, maka sekiranya keberatan disebut sebagai negara Islam daulah 

islamiyah, tak bisa disangkal bahwa Indonesia adalah negara yang islami, yaitu negara 

yang didasarkan pada nilai-nilai universal Islam. Indonesia lebih mengutamakan 

penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa daripada melegalformalkan 
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Islam dalam bentuk negara. Karena pada dasarnya Produk hukum yang disebut tidak 

bertentangan dengan Hukum Islam adalah selama tidak bertentangan dengan hukum-

hukum yang tsawabit/qathiyyat/mujma’ alaih. 

Hubungan Muslim dan non Muslim pada dasarnya didasarkan pada prinsip 

pertemanan dan permusuhan yang nyata, bukan pada perbedaan agama. Non Muslim 

dikatakan lawan jika secara nyata menunjukkan permusuhan. Penempatan non-muslim 

sebagai “kelas dua” di dalam kajian fiqh siyasah klasik bukanlah tanpa latar belakang. 

Mengingat fiqh siyasah klasik berbicara mengenai ketentuan bernegara dalam negara 

islam, suatu negara yang konstitusinya adalah hukum islam, wilayah milik orang islam 

dan para penduduknya adalah orang islam. Dan sudah barang tentu dalam konteks 

Indonesia tidaklah dapat disamakan dengan keadaan yang melatar belakangi fiqh 

siyasah klasik tersebut. 

Islam telah menentukan hukum wajib untuk memilih seorang pemimpin dan 

juga keharusan untuk patuh kepada pemimpin. Namun persoalan kriteria pemimpin dan 

juga mekanisme dalam mengangkat seorang pemimpin adalah persoalan ijtihadi. 

Adapun kriteria pemimpin Indonesia yakni presiden dan wakilnya telah tercantum 

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 22 tahun 2018 

tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ketentuan 

tersebut dirasa telah sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Sebagai Konsekuensi dari 

sistem demokrasi, setiap warga Negara tanpa memandang perbedaan latar belakang baik 

agama,keyakinan, ras, suku dan gender memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi 

Pemimpin di Indonesia.  
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