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Abstrak 

Negara hukum rechtsstaat, rule of law dan nomokrasi islam ketiganya mensyaratkan adanya penghargaan terhadap 
hak asasi dan kebebasan warga negaranya. Setiap masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan kehidupannya 
sesuai dengan kehendaknya. Abdul Qahhar Mudzakkar yang memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia 
(NII) menganggap bahwa dengan konsep syariat islam permasalahan yang melanda kepemimpinan bangsa (oleh 
Soekarno) dapat teratasi. Abdul Qahhar Mudzakkar menawarkan konsep dan gagasannya untuk mengganti falsafah 
pancasila dengan ajaran agama islam sebagai pedoman kenegaraan yang ideal bagi bangsa Indonesia. Kekacauan dan 
adanya ajaran komunisme salah satu faktor kelemahan pancasila dalam menjawab permasalahan bangsa Indonesia. 
Sebagai ummat yang mengakui keberadaan Tuhan maka agamalah yang paling ideal untuk dijadikan falsafah bangsa 
dan negara Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi-Selatan 
dengan pendekatan sosio-yuridis yang dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan yang 
dirumuskan. Kesimpulannya bahwa konsep dan gagasan Abdul Qahhar Mudzakkar mendirikan Negara Islam 
Indonesia (NII) ingin menjalankan segala apa yang dikandung dalam al-quran dan ahdits nabi dalam bingkai sistem 
ketata negaraan Islam. Sebagai ummat Islam kewajiban menjalankan seluruh syariat-Nya dalam sistem kenegaraan, 
bagi kelangsungan ummat manusia sebagai rahamatan lil’alamin. 

Kata Kunci : Konsepsi negara hukum islam, perjuangan idealisme Abdul Qahhar Mudzakkar, sistem ketata negaraan 
indonesia. 

 

Abstract 

Rechtsstaat state law, rule of law and Islamic nomocracy third entails respect for human rights and freedoms of its 
citizens. Each community is given freedom to determine their lives according to his will. Abdul Qahhar Mudzakkar 
who proclaimed the founding of the Islamic State of Indonesia (NII) considers that the concept of Islamic Shari'a 
problems that plagued the nation's leadership (Sukarno) can be resolved. Abdul Qahhar Mudzakkar offer concepts 
and ideas to replace the Pancasila philosophy with the religious teachings of Islam as an ideal state guidelines for 
the nation of Indonesia. Chaos and the teachings of communism one factor in the weakness of Pancasila Indonesia 
said the nation's problems. As a community that recognizes the existence of God then the religion that the most ideal 
to serve the nation and the state philosophy of Indonesia whose population is majority Muslim. The research was 
conducted in South-Sulawesi socio-juridical approach that analyzed qualitatively to describe the problems are 
formulated. The conclusion that the concepts and ideas Abdul Qahhar Mudzakkar establish Negara Islam Indonesia 
(NII) to run all that is contained in al-Quran and the prophet in a frame ahdits grammatical system of the Islamic 
nationality. As the duty of Muslims throughout the Shari'a his run in the state system, for the survival of mankind as 
rhamatan lil'alamin. 

 

Keywords: Conceptions of Islamic law countries, the struggle of idealism Abdul Qahhar Mudzakkar, grammatical 
system of Indonesian nationality. 
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PENDAHULUAN 

Pasca reformasi, ruang demokrasi itu sangat terbuka lebar kebebasan setiap individu 

sangat dihargai, peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan politik diperlukan 

dalam rangka penguatan demokrasi, atas dasar itu pula gerakan kelompok islam kembali ingin 

mengamandemen konstitusi Indonesia agar tujuh kata yang terdapat didalam Piagam Jakarta 

dapat diakomodir dan masukkan kembali dalam konstitusi negara Indonesia. Gerakan ini hampir 

disetiap daerah bermunculan, termasuk di Sulawesi Selatan yang aktif melakukan baik dalam 

bentuk gerakan moral maupun dalam bentuk diskusi-diskusi, dialog, seminar, lokakarya dan lain 

sebagainya. 

Berbicara tentang ideologi negara islam, terdapat hal yang menarik untuk dicermati 

khusus di Sulawesi Selatan bahwa setiap gerakan dan tindakan untuk mengamandemen konstitusi 

kembali kepiagam Jakarta atau menjadikan negara Indonesia sebagai negara islam selalu saja 

tidaklah dapat dihindari untuk dilekatkan pada sejarah gerakan DI/TII ( Darul Islam/ Tentara 

Islam Indoenesia) oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. Ini dikarenakan selain karena faktor sejarah 

maupun basis perjuangannya berpusat di Sulawesi-selatan juga karena sosok Abdul Qahhar 

Mudzakkar menjadi tokoh bagi sebagian kalangan hingga saat ini terutama keluarga para 

pengikut-pengikutnya terdahulu. 

Perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar mendirikan negara Islam bukanlah sesuatu hal 

tanpa alasan. Kepemimpinan di era Presiden Soekarno yang mendapat perlawanan berbagai 

golongan di karenakan konsep dan gagasannya dianggap telah keluar dari cita-cita luhur bangsa 

Indonesia.  Presiden Soekarno merangkul golongan islam, nasionalis sekuler, dan golongan 

komunis yang di konsepsikannya kedalam NASAKOM sangatlah bertentangan dengan keinginan 

bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya 90% beragama islam. Prilaku politik Soekarno 

pun mendahulukan suku jawa turut menjadi sebab gerakan perlawanan terhadap 

kepemimpinannya. Pengisian jabatan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia lebih 

mengutamakan orang-orang jawa. Abdul Qahhar Mudzakkar salah satu tokoh pejuang 

kemerdekaan mendapatkan perlakuan itu,turut dirasakan pula oleh rakyat Sulawesi-Selatan yang 

ikut berjuang merebut kemerdekaan bersamanya saat itu. 

Dalam perjalanannya setelah keluar dari Tentara Indonesia Abdul Qahhar Mudzakkar 

selanjutnya mencetuskan berdirinya Negara Islam Indonesia sebagai solusi mengatasi problem 

kebangsaan yang terjadi. Menurutnya konsep negara hukum dan demokrasi yang ditafsirkannya 
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melalui ajaran-ajaran agama islam sangatlah ideal untuk diterapkan di Indonesia. Mengembalikan 

kedaulatan itu kepada Tuhan, manusia hanya menjalankan ketetapan dan ketentuan-ketentuan 

dari Tuhan, baik secara individu maupun bebangsa dan bernegara. Namun untuk mengetahui 

secara substantif konsepsi negara hukum dan demokrasi oleh Abdul Qahhar Mudzakkar 

dibutuhkan kajian sosio-yuridis dalam melihat gagasan tersebut. Dengan tujuan agar 

mendapatkan satu pandangan tentang konsep negara hukum seperti apa yang dicita-citakan oleh 

Abdul Qahhar Mudzakkar. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini di lakukan di sulawesi-selatan dengan pertimbangan bahwa pusat 

pemerintahan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dibawah komando Abdul Qahhar 

Mudzakkar berada di wilayah Sulawesi-Selatan. 

Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe normatif empiris yaitu meneliti Gagasan atau Ide Abdul 

Qahhar Mudzakkar dalam menerapkan konsepnya di wilayah sulawesi-selatan. 

Populasi Dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait dalam 

pergerakan DI/TII diwilayah sulawesi-selatan baik yang ikut dalam gerakan DI/TII tersebut 

maupun yang tidak ikut dan yang menumpas gerakan tersebut. Dari populasi tersebut dipilih 

secara acak. Dan sampel yang dipilih mereka diantaranya adalah dari mantan kelompok DI/TII 

sekaligus pasukan Abdul Qahhar Mudzakkar yaitu Nurdin Pisau. Dari institusi TNI dalam hal ini 

KODAM VII Wirabuana Makassar, dari Anak Abdul Qahhar Mudzakkar dalam hal ini Abd Aziz 

Qahhar Mudzakkar. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data yang diperlukan maka digunakan teknik Wawancara kepada 

narasumber  dan dokumentasi di badan arsip nasional serta tulisan-tulisan Abdul Qahhar 

Mudzakkar. 

Jenis Dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini digunakan data yang bersifat primer (yaitu langsung dari naras 

sumber dilapangan) dan data sekunder (yaitu langsung dari tulisan atau dokumen yang berkaitan 

dengan Abdul Qahhar Mudzakkar) 
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Analisis Data 

 Berangkat dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif untuk 

menjawab permasalahan yang dirumuskan. 

HASIL 

Konsep Negara Hukum. 

Konsep negara hukum seringkali dipersamakan dengan “Rechtsstaat” atau “The Rule of 

Law”, sedangkan sistem dan histori perjalanan keduanya sangatlah berbeda. Istilah Rechtsstaat 

mulai poluler  sejak abad ke-XIX di Eropa meskipun pemikiran itu. Lebih rinci lagi Friedrich 

Julius Stahl menolak absolutisme dan monarki sebab “Rechtsstaat” memiliki empat unsur yaitu : 

Pertama, Hak-hak dasar manusia, Kedua, Pembagian kekuasaan, Ketiga, Pemerintahan 

berdasarkan peraturan dan Keempat, Peradilan tata usaha negara (Achmad Ruslan, 2011).   

Salah seorang pemikir Inggris termashur dalam Rule of  Law, Albert Venn Dicey 

menyusun karya ilmiahnya berjudul Introduction to the Study of the Law of the Constitution , ia  

mengemukakan  tiga unsur utama Rule of Law, yaitu : Pertama, Supremacy of Law, Kedua, 

Equality before the Law dan Ketiga, Constitution based on Individual Rights (Azhary, 1995).  

Ismail suny menyimpulkan bahwa suatu masyarakat baru dapat disebut berada dibawah 

“rule of law” bila ia memiliki syarat-syarat esensial tertentu, antara lain harus terdapat kondisi-

kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak-hak asasi manusia dan human dignity 

dihormati (Dahlan Thaib, 1999). 

Pada prinsipnya konsep “Rechtsstaat” dan “Rule of Law” kedua-duanya menghendaki 

kekuasaan tertinggi itu pada rakyat. Contoh penerapan prinsip-prinsip umum negara berdasarkan 

atas hukum misalnya, pada “rechtsstaat” adanya pengakuan hak-hak asasi, adanya trias politica, 

adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif. 

Sedangkan pada “rule of law”, adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, 

adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang, dan adanya prinsip bahwa hukum 

mengatasi segala-galanya (Abbas, 2010).  

Konsep negara hukum islam sering diistilahkan dengan konsep nomokrasi, nomokrasi 

islam, yang berasal dari perkataan nomos dan cratos. Perkataan nomokrasi itu dapat 

dibandingkan dengan demos dan cratos atau kratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, 

sedangkan cratos adalah kekuasaan. Sedangkan Muhammad Tahir Azhary menjelaskan tentang 
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pengertian nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas 

dan kaidah-kaidah hukum Islam (Muh Tahir Azhary, 2010).  

Dengan demikian jika dikaitkan dengan islam maka penyelenggaraan kekuasaan negara 

harus berdasarkan hukum yang bernafaskan islam. Karena itu istilah nomokrasi berkaitan erat 

dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip-prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi (Jimly 

Ashiddiqie, 2005). Dalam islam prinsip-prinsip tersebut yang telah digariskan didalam al-Quran 

dan dicontohkan oleh Muhammad Saw. Diantaranya yaitu; Pertama, prinsip kekuasaan sebagai 

amanah, Kedua, Prinsip Musyawarah (musyawarat), Ketiga, Prinsip Keadilan, Keempat, Prinsip 

Persamaan, Kelima, Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia dan 

Keena, Prinsip peradilan bebas (Muh Tahir Azhary, 2010). 

PEMBAHASAN 

Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. 

Abdul Qahhar Mudzakkar mempunyai tujuan dan cita-cita negara hukum berdasarkan 

atas “Kedaulatan Tuhan”. Segala tindakan dan roda pemerintahan harus didasarkan pada 

ketetapan dan perintah-perintah yang telah digariskan oleh Tuhan didalam Al-Quran dan Hadits 

Nabi. Tidak ada hak dan kewenangan manusia untuk tidak melaksanakan Kedaulatan Tuhan itu. 

Pemerintah sebagai perpanjangan tangan atas hukum-hukum Tuhan (Abbas, 2010). 

Abdul Qahhar Mudzakkar pada dasarnya menginginkan kedaulatan hukum itu 

disandarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam sya’riat Islam. Baginya bentuk dan sistem 

pemerintahan harus berdasarkan Firman Tuhan dalam Kitab Suci Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ia 

pun sesungguhnya adalah salah seorang penganut paham negara kesatuan hal ini dapat dilihat 

pada Piagam Makalua BAB I Pasal 1 “Bertugas memajukan usul pandangan kepada pemerintah 

pusat bahwa Negara Islam Indonesia Republik Kesatuan.” 

Pasal 2 ayat (1) “Supaya diadakan/dibuat Undang-Undang Pokok Otonomi daerah-daerah 
provinsi yang member hak kekuasaan penuh kepada daerah-daerah provinsi 
membangun dan mengatur dirinya kedalam.” 

Pasal 2 ayat (2) “Supaya diadakan/dibuat Undang-Undang Pertimbangan Keuangan antara 
pemerintah Pusat dan Daerah-daerah provinsi (yang disesuaikan dengan sumber 
penghasilan dan kebutuhan biaya pembangunan).” 

Pasal 2 ayat (3) “Keculai urusan Luar Negeri, Pertahanan negara, dan Politik Keuangan 
Negara, maka semua urusan kedalam dan kekuasaan pemerintah langsung diatur 
dan dijalankan oleh pemerintah daerah provinsi. 

Abdul Qahhar Mudzakkar banyak mengritik presiden soekarno yang dianggapnya 

memahami demokrasi sangat dangkal dan tidak mempunyai batas-batas kedaulatan. Baginya 
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demokrasi harus mempunyai “batas kedaulatan” ia tidak dapat dibiarkan disalah tafsirkan oleh 

penguasa sehingga menyebabkan terjadinya penindasan dan kediktatoran. Batas kedaulatan 

dalam demokrasi yang dimksudkan oleh Abdul Qahhar Mudzakkar yakni antara Tuhan dan 

pemerintah selaku pelaksana amanah Tuhan. Menurutnya “Batas Kedaulatan” dalam demokrasi 

sejati adalah (Abdul Qahhar Mudzakkar, 1999) : 

1. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, dan Tuhan mempunyai kedaulatan hukum atas segala 
segi hidup manusia. Kedaulatan hukum Tuhan itu diamanahkan kepada manusia berupa 
hukum pergaulan hidup manusia dimuka bumi, yang wajib dilaksanakan oleh manusia, 
baik golongan manusia yang “memerintah”, maupun golongan manusia yang 
“diperintah”. 

2. Golongan manusia yang memerintah dinamakan “ulil amri”, atau Pemerintah; memegang 
Amanah Kekuasaan Tuhan melaksanakan hukum Tuhan atas segala manusia yang ada 
dibawah pemerintahnya dan memegang kebijaksanaan pemerintahan (belied politik) atas 
Negara. 

3. Golongan manusia jang diperintah dinamakan “ummat”, atau rakyat, memegang 
kekuasaan Amanah Kekuasaan Tuhan dan memegang kekuasaan kebidjaksanaan 
pemerintahan (kekuasaan belied politik) atas negara dalam melaksanakan Hukum 
Kedaulatan Tuhan  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Gagasan Abdul Qahhar Mudzakkar mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) bukanlah 

sesuatu yang tanpa alasan. Sistem hukum dan politik Indonesia yang telah jauh keluar dari nilai-

nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebagai ummat Islam, Abdul Qahhar Mudzakkar 

meyakini bahwa sistem hukum islam sangatlah tepat dan ideal diterapkan dinegara Indonesia 

sebab mayoritas penduduknya beragama islam. Falsafah pancasila tidak cukup kuat untuk 

menjadi landasan kebangsaan dalam bernegara sebab itu hanyalah ciptaan manusia. Hukum 

Tuhan (Syariat Islam) adalah diatas segala-galanya karena ia adalah ciptaan Tuhan.  

 Sesungguhnya konsep dan gagasan Abdul Qahhar Mudzakkar tersebut dapat dipahami 

sebagai manifestasi atas kondisi bangsa yang menurutnya telah jauh dan telah keluar dari nilai-

nilai hidup dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Terlepas dari hal itu metode dan 

gerakan yang digunakan oleh Abdul Qahhar Mudzakkar bertentangan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku di negara Indonesia sehingga segala cara yang ditempuhnya dalam mendirikan 

Negara Islam Indonesia menjadi perlawanan oleh bangsa dan negara sendiri. Oleh karenanya 

dalam melihat dan mempelajari konsepsinya hendaknya tidak dilepaskan dari sistem hukum dan 

pemerintahan yang diberlakukan saat itu. Sehingga dapat dilihat secara jernih kelebihan dan 

kelemahan dari gagasan yang dicita-citakannya tersebut. 
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