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ADE JUARSIH : konsep Negara menurut Ali Abd al Raziq 

 

Pada tahun 1888 ditimur tengah telah muncul pergolakan politik yang 

diwarnai masuknya faham nasionalisme yang cenderung sekuler kedunia Islam. 

Faham ini membuka lebar perdebatan panjang dikalangan para pemikir politik 

Islam. Pemikiran mengenai hubungan agama dan negara atau agama dan politik 

Ali Abd al Raziq berbeda dengan para pemikir politik dan ahli ketatanegaraan 

lainnya. Ia memisahkan agama dan negra sehingga banyak para pemikir politik 

dan cendikiawan yang menentang pemikiran beliau. Pemikiran Ali Abd al Raziq 

yang tertuang dalam bukunya  membahas seputar agama dan negara sehingga ia di 

asingkan dan di pecat dari jabatanya sebagai Hakim Mahkammah di negara Mesir. 

Tujuan penelitian ini untuk lebih mengetahui tentang(1) unsur negara 

menurut Ali Abd al Raziq(2) hakekat negara(3) negara yang ideal menurut Ali  

Abd al Raziq. 

Kerangka pemikiran yang di gunakan adalah perkembangan di kalangan para 

pemikir politik islam dan di pengaruhi peradaban barat. Karena pada waktu itu 

terjadi perang dunia satu di wilayah muslim. Disamping itu hubungan perbedaan 

agama dan negara dipengaruhi oleh pemikiran yang berbeda-beda di kalangan 

para pemikir politik islam. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yaitu suatu metode yang 

dipaki untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini 

pula dipakai teknik book survey mengingat penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Adapun data yang di teliti di  kelompokkan pada data primer dan 

sekunder. Data perimernya ialah mengenai khilafah dan pemerintahan dalam 

islam karangan Ali Abd al Raziq sedangaka data sekundernya ialah bagian-bagian 

tertentu dari buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini, ditambah 

laporan-laporan serta artikel-artikal yang ada hubunganya dengan penulisan 

skripsi ini. Pengelolaan data di lakukan dengan cara membaca, menelaah, 

memisahkan, mengelompokan, lalu menganalisanya sesuai dengan pendekatan di 

atas. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa(1) negara merupakan suatu tatanan 

kehidupan untuk bermasyarakat dan berorganisasi maka dari itu dalam suatu 

pemerintahan atau bernegara di perlukan unsur-unsur negara (2) pada hakekatnya 

negara merupakan sebuah organisasi yang terorganisir dengan baik(3) negara 

yang ideal adalah negara yang berasaskan humanisme universal dimana neghara 

itu memperjuangkan kedaulatan rakyat yaitu demokrasi dan keadilan sosial. 

 

 


