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Penelitian ini mengamot1 hasil pikiran-pikiran poli 
tik y,,"g dituangkan dalam suatu karya tulis. Ada empat pa
mikiran yang akan dikaji hasil karya pikirannya tentang PQ 
I1tlk Islam, yakni dua pernikir pade masa klasik (Tbnu Tai
miyyah dan Ibnu Khaldun) dan dua pemikir pada masa kontem
porer (Abu A~lB AI-Maududi dan Fazlur Rahman)* Pilihan ke
empat pernikir ini, di sam ping karana mereka mecrpunyai ka Pi! 
sitae keilmuan yar.g sangat murnnuni pads maS8 perkembangan 
ma;sing-:n<lsing, sangat didasarkan pada ~rtim'oangan-pertil'!'l
bangan praktis: karena ketersediaan buah karya mereka di _ 
Indonesia. 

Studi ini memfokuskan pada dua permasalahaB pokok, 
yai tu: 

1. Bagaimanakah pem1kiran ~olitik Islam lbnu Taimi
yyah dan Ibnu Khaldun (m~sa klasik dan Abu A'la al-Maududi 
d~n Fazlur Rahman (masa kontemporer), terutama ten tang ne
gara, kepemimpinan, dan hubungan an tara pemimpin (negara) 
dan masyarakat?

2. Bageimanakah lat3r belakang sostal ekonomi pemi
kir .. nem1kir itu, dan flMKah l<ltRr belaJmng itu berpen~Druh 
pada buah karya pemikirar.-pemlkirannya'! 

Dari keem~t pemikir YRng ditelnah menunjukkan posi 
8i masing-masine dalarn memandang Islam dan nogal'a. Ibnu 
Khaldun misalnya, lebih memandang keberadaan negara adalah 
suatu ~eh~rusan akal. Menurutnya t eksistensi negara tidak 
ada kaitannya dcngan agama. Kentmpulan semacam ini didasa~ 
kan pada pertimbangan bahwa banyak negara ynng tumbuh da~ 
tenggelam tan-pa didatan~i oleh ajaran-ajaran Nabi. "'lenurul 
nya, sahagian hesar penduduk di dunia ini bUkanlah pen0anut 
agama samawi dan tidak rnemounyai kitab suei" tani toh mertt 
ka tetap me:npur.y,;li negara dan oonin!?-"ga.lan-peni!1ggalan be 
sar. Ini menunjukkan tidak adanya kaitan an tara keberadaan 
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negara dengan keberadaan aga~a. 
Namun t bagi ,4.1-Maududi, adanya negara merupakan ks:. 

harusan agama. Ini didasarkan pacta pertimbangan bahwa Is
lam bukanlah semata-mata agama dalam pen~gertian Barat, _ 
yang hanya mengurusi pers0alan-persoalan hubungan antal'a 
manusia dan Tuhan atau ritualisms saja, tetapi juga meng
urusi persoalan-persoalan duniawi# termasuk di dalamnya _ 
persoalan politik. Menurut Al-Maududi agama Islam me 
rupakan agama yang sarba lengkap, termasuk di dalamnya j~ 
go, mengajarkan perBoalon- ""rOlln1on pnl1 tik. Oleh karena ;l 
tQ, bar,i Al-Maududi, bagi u~at Islam hendaknya kembali ke 
tatanegaraan Islam dan tirlnk meniru sistem ketatanegaraan 
Barat. Dan contoh konkrit siRtem pemer1ntahan lsla~ adalah 
bagair.vma .Nab! mengatur U!11:'ltr:ya pada rr,aS<:i itu (sepert1 Pi! 
da masa ~eg~r8 Medinah) d~n ~da masa Khulafa al-Hasyidin. 

Bagi lbnu 'l'~im,.yaht menegllkkan negara (imamah) me
rupakan keharusan doktrir.Ell dan prdktis~ l'lenurutnya, ke 
beradaan negara didasar~a~ peda ad-Din (Islam) dan as-Sun 
nah (:i:asul) * Hal 1n1 d1dasarkan padn pertimbangan bahwa _ 
pertama, ad-Dien (Islam) menghendaki tatanan s06ial yang
terorga!1isasi sehingga die. berf'J.ngsi seba~aimana mestinya. 
Sebab, kesejahteraan manus1a tidak dapat diwujudkan kecu~ 
Ii di dallam suatu tatanan sosial dun ada seora!1g yang me
ngaturnya. Kedu8, berdasarkan Sunnah, karena l~abi telah _ 
memerintahkan kepada umatnya. untuk mengangkat orang-orang 
yang mengatur urusan-urUSHn mereka dan memerintahkan ken£. 
da orang-orang un tuk "llela:{sanakan amanah-a :lanah mereka dan 
berlaku adil. 

Sementara itu, ,l'azlur Rahman memandang bahwa di da 
lam Islam terkandung tate nil~i dan prinsip-nrinsip moral 
yang da{lat dijad1kan sebagai pegangan untuk menegakkan k~ 
beradaan agame. dan untuk mf;)ng~tur negara. Hisalnya, konsep 
musyawarah dalam Islam telah berk~mbang dan hal ini danat 
di tera ·okan dalam sistem ketatanegaraan. 

Pade 616i lain, penelitian ini juga menunju~kan ba~_a latar beleKRng ekonomi ~ra pp,mil-dr, yrme di d;;lamnyu
juga terfflasuk pengalaman kf'hidupan dan jabatiln kener,,')rr.HJn, 
Y0r:g clir,eg;mnya berpen~,'3ruh p!1da h"3s11-hasil :oemikiran yang 
ditelurkan:1ye. 
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