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Tipologi Ulama Pra Modern 
Quietist moralism

• Moralitas tanpa politik

• Politik dianggap bisa
memalingkan dari
agama

• Representasi: al-
Ghazali, dll. 

Activist moralism

• Moralitas yang 
diperjuangkan dengan
aktivisme, termasuk
penggunaaan
kekerasan. 

• Representasi: 
Khawarij

Political moralism 

• Politik ditempuh untuk
tahqiq maslahah and
darul mafsadah

• Perlu amr makruf nahi
munkar

• Representasi: Ibnu
Taimiyyah dan Ibnul
Qayyim

Michael Cook, Commanding 
Right and Forbidding Wrong. 



Dua visi ulama 
pra modern 

tentang politik

Siyasah as evil 

Siyasah as friend 

Ovamir Anjum, Politics, Law and 
Community in Islamic Thought: 

the Taimiyyan Moment.



Representasi sikap ulama yang 
memandang bahwa politik secara

inheren jahat



Al-Ghazali: 
Tiga model relasi antara penguasa zalim dan rakyatnya



• Kedua, seorang penguasa zalim datang mengunjungi orang yang berintegritas.
• Menjawab salam penguasa masih wajib, tetapi orang tersebut tidak boleh

melakukan lebih dari itu.
• Selain itu, untuk menunjukkan kemarahan kepada seorang penguasa dan menyangka

l ketidakadilannya, seseorang hendaknya tidak berdiri bersamanya.



• Ketiga, seseorang mundur dan menjauh dari penguasa. Tingkah laku
seperti ini merupakan kedudukan yang 
paling mulia dan wajib diikuti.

• Seseorang harus memiliki perasaan benci terhadap ketidakadila
n yang dilakukan oleh penguasa ini. Dia seharusnya tidak memuj
i dan bahkan bertanya tentang kondisi penguasa yang tidak adil.
Dengan kata lain, dia harus menjauhkan diri dari penguasa.



• Politics is the art of possible
• Politik adalah seni yang terbuka bagi kemungkinan
apapun (termasuk kebaikan) 

• Politik adalah seni administrasi. 

IbnuTaimiyyah lebih optimis dalammemandang
politik



Politik bisa menjadi jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan amal saleh terbaik



Politisi atau pemangku amanat umat, yang sudah berupaya semaksimal
mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, ia tidak berdosa jika ia
tidak sempurna melaksanakan beberapa tanggungjawabnya. 



Ibnu Taimiyyah bahkan menyebut melaksanakan
tugas negara/pemerintahan adalah tugas agama 



Pandangan Muhammadiyah terhadap politik
optimis, lebih dekat ke semangat Taimiyyan





Agenda Muhammadiyah paska
Muktamar 2022



• Politik tidak secara inheren
rusak dan merusak (not 
inherently contaminated and 
contaminating)

• Vacuous pietism (kesalehan
yang vakum) membuat
hilangnya secara total moral 
dalam politik

Ovamir Anjum, Politics, Law and 
Community in Islamic Thought: the 

Taimiyyan Moment.



Ibnul Qoyyim dalam al-Turuq al-Ḥukmiyyah fī
al-Siyāsah al-Syarʿiyyah



Amar Makruf
Nahi Munkar
Perspektif Taimiyan dan Ghazalian





Ibnu Taimiyah

• Seluruh fungsi politik tidak lain adalah institusionalisasi amar makruf
nahi munkar

• Kementerian, lembaga negara, pemerintah pusat, sampai
pemerintah daerah mengemban tugas AMNM.

Majmūʿah al-Fatāwā, vol. 28: 65-66 (Bab Ḥisba)



Subyek dan Obyek AMNM

Oleh satu unsur
pemerintah terhadap

unsur pemerintah
yang lain 

Oleh pemerintah
terhadap masyarakat

sipil

Oleh masyarakat sipil 
terhadap pemerintah





Lima Skenario

Efektifitas AMNM Efek samping Hukum Akhir 

Tidak efektif Berbahaya bagi keselamatan sendiri Tidak wajib

Efektif Tidak berbahaya Wajib

Tidak efektif Tidak berbahaya Tidak wajib, tetapi lebih utama

Efektif Berbahaya bagi keselamatan diri
sendiri

Tidak wajib, tetapi lebih utama
dilakukan
(ini sebaik-baiknya jihad)

Efektif Bahaya Bagi Orang Lain Tidak wajib karena menimbulkan
bahaya baru



Tingkatan Amar Makruf Nahi
Munkar secara umum

• Memberi tahu kesalahannya (al-ta’rif)

• Nasehat halus (al-wa’z bi kalam latif)

• Bahasa kasar (al-sab wat-ta’nif)

• Melarang dengan menggunakan
paksaan (al-ma’nu bil qahr) , 
seperti menumpahkan wine
yang diminum, memecahkan gelas wine

• Penggunaan kekerasan (at-
takhwif wat tahdid bid darb)
• Ini membutuhkan izin resmi dari penguasa. 

Tidak boleh main hakim sendiri.





2. Terjadi sekarang, bukan di masa lalu atau masa depan.
3. Terjadi secara kasat mata, tanpa perlu melakukan tindakan

memata-matai.
ü Wala tajassasu (al-Hujurat: 12),wa’tul buyuta min abwabiha (al-

Baqarah: 189)

4. Bukan menjadi obyek perdebatan para ulama
ü Seorang bermazhab Hanafi tidak boleh melakukan AMNM kepada

orang bermazhab Syafii yang makan daging Hyena atau hewan laut
seperti cumi-cumi yang dihalalkan.

ü Seorang bermazhab Syafii tidak boleh melakukan AMNM kepada o
rang bermazhab Hanafi yang menikah tanpa kehadiran wali





Selesai


