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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

 

 

 

 

 

 

 

천리길도 한걸음부터 
“Jalan sejauh 400 km pun dimulai dari satu langkah.” 

(Sesulit apapun hal, harus dimulai terlebih dahulu agar bisa selesai.) 
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INTISARI 
 

Konsentrasi Ilmu Politik 

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang 

Skripsi, 2016 

Aulia Mustikawati, Konsep Politik Imam Al-Mawardi Mengenai Kepala Daerah 

x + 82 hlm + lampiran 

Di dalam sejarah pemerintahan Islam, khalifah menjadi penguasa tertinggi 

yang mengatur segala urusan pemerintahan. Namun, khalifah juga dibantu oleh 

lembaga-lembaga lain di bawah kepemimpinannya, sebab khalifah tidak mampu 

mengurus semuanya secara individual dan jika khalifah tidak membentuk lembaga-

lembaga negara yang bertugas membantu urusan pemerintahannya, maka pengelolaan 

negara menjadi kacau dan berantakan. 

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti salah satu lembaga 

penting yang bekerja di bawah kepemimpinan khalifah yaitu kepala daerah. 

Bagaimana konsep kepala daerah menurut Al-Mawardi dan bagaimana 

kekuasaannya, dengan tujuan untuk mengetahui konsep Al-Mawardi mengenai kepala 

daerah dan kekuasaan kepala daerah tersebut. 

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sejarah untuk mengurai 

faktor-faktor yang menjadi pemicu lahirnya pemikiran Al-Mawardi mengenai kepala 

daerah dan ditunjang dengan pendekatan ilmu politik, karena pemikirannya 

mencakup masalah bernegara, kepemimpinan, pemerintahan, struktur kekuasaan dan 

lain sebagainya. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber melalui studi 

kepustakaan dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder, yang mana sumber primer berasal dari buku karangan Al-Mawardi sendiri, 

berjudul Al-Ahkam As-Sulthaniyah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dan data sekundernya menggunakan buku-buku serta sumber lain yang 

relevan dengan kajian penelitian ini. Di sini penulis menggunakan teknik deskriptif-

analisis isi secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan 

menganalisis makna pemikiran dan pendapat al-Mawardi tentang kepala daerah, 

melalui tahapan-tahapan seperti identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, baru dilakukan 

interpretasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, konsep kepala daerah menurut Al-

Mawardi adalah pemimpin wilayah setingkat gubernur provinsi (wali, amir), yang 

memiliki kekuasaan umum namun menangani bidang-bidang khusus di daerahnya 

saja. Apabila khalifah mengangkat kepala daerah untuk salah satu wilayah atau 

daerah, maka kekuasaannya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat umum dan 

ada yang bersifat khusus. Kepala daerah yang bersifat umum terbagi lagi menjadi dua 

bagian yaitu disebut imarat al-Istila’ dan imarat al-Istikfa’ dengan tugas dan 

kewenangan masing-masing. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu 

referensi bagi mahasiswa dan semua pihak yang membutuhkannya. 
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