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Islam & Demokrasi
( Asal-Usul Intelektual dan Konteks Makro)

Pendahuluan

Banyak ahli terkemuka tentang demokrasi

berspekulasi bahwa islam bertentangan dengan

demokrasi. Secara umum demokrasi memang

tidak tumbuh. Namun di katakan juga islam

adalah biang keladinya karena islam

memepunyai filsafat politik yang unik dan

bertentangan dengan demokrasi.



Islam dan Demokrasi

Syari’ah Dan Politik
Demokrasi Dan Kaum 

Muslim di Indonesia



Syari’ah Dan Politik

→ Syari’ah = Jalan menuju sumber 

kehidupan (Allah)

Artinya : Syari’ah sebagai nilai-nilai

agama, yang diungkapkan secara

fungsional dan dalam istilah-istilah

yang nyata, untuk mengarahkan

kehidupan manusia.



Sumber Syari’ah



Hubungan Syari’ah

Dan Politik

( Pandangan Ulama )

Ulama Liberal Ulama Islamis



Ulama Liberal

“Melahirkan Islam Liberal yang berpandangan

bahwa Islam modernisme menganggapa Al-

qur’an menekankan pentingnya penalaran

(‘aql). Karena itu disamping Al-qur’an dan

Sunnah, Akal adalah penting bagi hukum

Islam. Dengan kata lain, jika norma/hukum

tertentu dalam Al-qur’an dan Sunnah

bertentangan dengan akal, akal harus

didahulukan. “



Ulama Islamisme

• Dalam agama Islam, Agama dengan Negara
atau Agama dengan Politik, tidak dapat
dipisahkan. Konsep ini menjelaskan Syariah
memainkan peranan penting, dan Otoritas
untuk menafsirkan hanya pada Otoritas
keagamaan atau Ulama.

• Dalam hal ini , Syariah dibagi ke dalam 2
wilayah : Wilayah Ibadah dan Wilayah
Muamalah (hubungan sosial dan transaksi
duniawi )



Konsep Al-Maududi (1976)

1. Tidak ada orang, kelas atau

kelompok, bahkan semua warga

negara secara keseluruhan, dapat

mengklaim kekuasaan. Hanya

Allahlah penguasa yang

sesungguhnya; selain-NYA hanyalah

makhluk Allah;



2.Allah adalah Pemberi hukum yang 

sesunguhnya da n kakuasaan legislasi 

yang absolut hanya ada pada-NYA. 

Orang-orang beriman tidak dapat 

membuat aturan dengan benar-benar 

bebas, juga tidak dapat memodifikasi 

hukum apapun yang telah di turunkan oleh 

Allah, bahkan jika ada keinginan untuk 

memberlakukan hukum seperti itu atau 

mengubah hukum tuhan tersebut dengan 

suara bulat



3.Sebuah negara islam harus di dasarkan pada 

hukum yang telah di tetapkan Allah melalui 

nabi-NYA. Pemerintah yang menjalankan 

negara seperti itu layak di taati dalam 

kapasitasnya sebagai suatu agen politik yang di 

bentuk untuk menerapkan hukum Allah dan 

hanya sejauh itu negara bertindak. Kalau 

negara itu tidak menghiraukan hkum yang telah 

di wahyukan Allah, perintah-perintahnya tidak 

mengikat orang-orang beriman.



• Jadi, perjuangan dikalangan elit muslim
dalam menafsirkan makna Islam dalam
hubungannya dengan politik tampaknya
membentuk presepsi umat Islam dalam
masalah tersebut, tetapi tidak ada bukti yang
menunjukan bahwa satu varian lebih diterima
daripada varian yang lain. Namun, para kritisi
lain tentang politik muslim tidak
memperhatikan pluralisme ini. Islam yang
dikaji adalah Islamisme dan tidak mencakup
varian islam liberal (varian bukan islam).



Demokrasi dan  Kaum Muslim di 

Indonesia 

• Beberapa penjelasan :

 Islam cenderung menyatakan bahwa

Islam & Politik tidak dapat dibedakan

(Maarif, 1985; Noer, 1973)

 Islam & Politik sebagai representasi

Islam (Sarekat Islam, Muhammadiyah,

NU, Masyumi,& Persis)



• Kenyataan lain, bahwa tujuan-tujuan 
demokrasi hanya bersifat lahiriah dan 
materiil. Demokrasi diarahkan sepenuhnya 
untuk kesejahteraan rakyat dan pemenuhan 
atas segala kebutuhan manusia. Lain halnya 
dengan demokrasi Islam yang sangat 
transenden. Islam mendasari semua
aktivitasnya pada akhirat  dengan dasar 
bahwa akhirat merupakan tujuan akhir. Jadi 
negara Islam harus mendasari semua 
aktivitasnya pada akhirat, dengan dasar 
bahwa akhirat merupakan tujuan final.



• An-Naim berpandangan bahwa terjadi 
ambivalensi. Meskipun merupakan 
kepercayaan bagi Islam bahwa otoritas
tertinggi berada di tangan Tuhan, namun 
tidak dengan sendirinya menunjukkan siapa 
yang bertindak atas nama kedaulatan itu.
Tapi sesudah masa khalifah klaim tersebut 
terdistorsi, dan mereka ini sematamata
sebagai instrumen kehendak ilahi yang 
diekspresikan melalui syariah masih 
mengundang masalah, bagaimana khalifah 
(atau para imam) itu
mempertanggungjawabkan perbuatannya



Kesimpulan 

1. Paparan singkat diatas menunjukkan 

keragaman presepsi, sikap,dan perilaku 

umat Islam Indonesia tentang hubungan 

antara Islam & Politik



2. Secara kasar dapat dikatakan, variasinya 

berkisar dari yang paling loberal di 

sebelah kiri hingga Islamisme paling 

radikal 



3. Tanpa bukti yang sistematis, kita tidak

dapat mengklaim bahwa politik Islamis

adalah besar atau kecil, signifikan atau

tidak signifikan dikalangan umat Islam

Indonesia.



4. Kita juga tidak dapat mengklaim bahwa

orientasi politik liberal besar dan penting,

dan karenanya Demokrasi di Indonesia

akan terkonsolidasi.



Islam dan demokrasi tidak selalu berjalan
beriringan dan juga tidak selalu
berlawanan. Yang diinginkan Islam adalah
demokrasi yang disemangati oleh nilai-
nilai syariah dan kemasyarakatan.

.

Yang 

perlu di

ingat!!!!



Terima Kasih
Atas perhatiannya


