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ABSTRAK
ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG BELA NEGARA DI INDONESIA
(Studi di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)
Oleh:
Suwantinah

Dalam Partisipasi pelaksanaan bela Negara berkaitan dengan peran serta
seorang warganegara dalam memberikan kontribusinya untuk keperluan bela Negara
yang dilandasi jiwa kecintaanya kepada tanah air Indonesia demi Bangsa dan Negara
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Komando Resort Militer Garuda Hitam
Bandar Lampung merupakan sebuah komando pembinaan dan operasional
kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Kodam. Korem membawahi beberapa
Komando
Distrik
Militer
atau
Kodim,
satuan
pendukung
seperti Polisi Militer, Bangunan, Pembekalan dan Angkutan Peralatan, Perhubungan,
Kesehatan dan lainnya dan sebagai wahana bentuk apresiasi diri dalam upaya bela Ne
gara melalui kegiatan kegiatan keorganisasiannya.
Permasalan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peraturan bela
Negara serta dasar hukumnya dan bagaimanakah pandangan Fiqh Siyasah terhadap
peraturan bela Negara yang terjadi di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar
Lampung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Implementasi
bentuk bela Negara serta dasar hukumnya dan untuk mengetahui pandangan Fiqh
Siyasah terhadap peraturan bela Negara yang terjadi di Komando Resort Militer
Garuda Hitam Bandar Lampung.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah
melalui proses editing, dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk data
pendukung karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan
analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa melalui kegiatankegiatan keorganisasian, diantaranya yaitu penyediaan jasa pengaturan keamanan dan
ketertiban dalam sebuah acara, melaksanakan kegiatan donor darah, melaksanakan
kegiatan bakti sosial, melaksanakan kegiatan kerja bakti masal dan penanaman
pohon, mengikuti upacara hari besar nasional Indonesia mengadakan diklat mengenai
bahaya narkoba dan wawasan kebangsaan, serta mengadakan Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara telah mencerminkan Nilai-nilai yang dikembangkan dalam
pelaksanaan bela negara oleh Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar

Lampung, secara langsung telah memberikan kontribusi dalam hal upaya bela
Negara. Seseorang dapat berpartisipasi aktif dalam upaya bela Negara melalui
keikutsertaan diri dalam kegiatan-kegiatan yang positif sesuai profesi dan perannya
masing-masing.

MOTTO

Artinya: “Dari Anas RA bahwa Nabi SAW apabila kembali dari berpergian, beliau
melihat dinding kota Madinah, maka lantas mempercepat ontanya. Jika di atas
atas kendaraan lain (seperti bagal atau kuda, pen) maka beliau menggerakgerakannya karena kecintaanya kepada Madinah”. (HR Bukhari).1

Artinya: “Cinta tanah air merupakan sebagian dari pada keimanan”.2

1 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari ( Beirut: Darul Ma‟rifah, 1379
H juz III), h. 621.
2 Kitab Bukan Sabda Nabi, (Laysa min Qaul an-nabiy SAW) karya Muhammad Fuad Syakir,
diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, (Semarang : Pustaka Zaman, 2005), h. 226.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun
pemahaman makna yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penelitian
akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang dipergunakan dalam judul
proposal ini.
Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Bela Negara Di
Indonesia (Studi di Komando Resor Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)
Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut:
Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk
mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagianbagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian
yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.3
Fiqh Siyasah yaitu usaha sungguh-sungguh dari para ulama(mujtahidin)
untuk menggali hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat

3Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempor (Jakarta: Modern English Press, 1999),
h.61.

Islam4, untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencakup sesuatu.5
Bela Negara terbentuk dari dua suku kata yaitu “Bela” dan “Negara”, kata
bela bermakna dengan kata jaga, pemelihara dan rawat.6
B. Alasan Memilih Judul
Alasan penulis yang mendorong memilih judul proposal skripsi tersebut
adalah :
a. Alasan Obyektif
Bahwa Bela Negara merupakan suatu program untuk menumbuhkan rasa
kecintaan terhadap tanah air atau patriotrisme di Indonesia dan pembahasan in
sesuai dengan jurusan siyasah.
b. Alasan Subyektif
1. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, yaitu Jinayah
Siyasah.
2. Penelitian ini didukung dengan berbagai literatur yang memadai sehingga
penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai
dengan waktu yang direncanakan.
C. Latar Belakang Masalah

4Muhammad Abu Zahra,Ushul Fiqh,h.6
5Ibn Manzhur, lisan al-„Arab, Jus 6 (Beirut: Dar al-Shadr,1968), h.108.
6
Tim penyusun kamus pusat bahasa DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia
( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.158.

Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat
perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu
kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan
mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan
sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang
mengancam keberadaan suatu negara, sementara secara non-fisik konsep ini
diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan Bangsa dan
Negara,

baik

melalui

pendidikan,

moral,

sosial

maupun

peningkatan

kesejahteraan orang-orang yang menyusun Bangsa tersebut.7
Bela Negara adalah suatu tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang
teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandasi kecintaan pada tanah
air Indonesia. Bela Negara wajib dilakukan setiap warga Negara disertai adanya
kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Kesadaran Bela Negara pada
hakikatnya merupakan kesediaan setiap warga warga Negara Indonesia untuk
mau berbakti pada Negara dan kesediaan berkorban untuk membela Negara.
Spektrum bela Negara sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling
keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga Negara sampai bersama-sama
menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.
Dalam kontek ini kesadaran untuk bela Negara mencakup sikap dan
perbuatan yang terbaik bagi bangsa dan Negara.

7

h.27.

Taufiq Tuhana, Paradigma Baru Bela Negara (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2015),

Selain penjelasan dari peraturan perundang-undangan mengenai bela
Negara, di dalam Al-Qur‟an juga memberikan penjelasan tentang bela Negara
seperti yang di jelaskan dalam Surat Hujurat ayat 13 Allah berfirman:

             
 

   

Artinya:” wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguh
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti”.

di sini bukan hanya saling mengenal satu sama lainya tapi juga saling

tolong-menolong, lebih pada kemaslahatan antar bangsa. Apa yang bisa Indonesia
lakukan untuk bangsa lain, dan bangsa lain untuk Indonesia. Hubungan bilateral itu
bertujuan untuk memperkuat negara masing-masing, tidak untuk saling menjatuhkan.
Tidak sekadar mengenal, tapi mengenal yang sampai mengikat satu kesatuan. Satu
kesatuan yang membentuk semangat persatuan dalam bangsa, dan mengikat
persatuan antar negara sedunia.

8

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Qur‟an, 2007), h.412.

Dalam membangun persatuan dan kesatuan dalam melindungi negara
Republik Indonesia kita harus bisa mewujudkan kebersamaan, saling bahumembahu, dan hidup rukun merupakan wujud keserasian dan keselarasan dalam
masyarakat yang menjadi salah satu nilai-nilai nasionalisme serta menjadi faktor
pendukung untuk mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.
Al-Qur‟an sebagai sumber utama ajaran Islam telah menerangkan betapa
urgen nya menjaga persatuan dan kesatuan negara, seperti dalam QS. Ali Imran
ayat 103, sebagaimana berikut:

     

     

 

             
      
Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan,
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena
nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran:103)
Pesan yang dimaksud adalah berpegang teguhlah, yakni upayakan sekuat
tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntutan Allah sambil
menegakkan disiplin kamu semua tanpa kecuali. Sehingga kalau ada yang lupa,

9

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Qur‟an, 2007), h.50.

ingatkan ia, atau ada yang tergelincir, bantu ia bangkit agar semua dapat
bergantung kepada tali (agama) Allah. Kalau kamu lengah atau ada salah seorang
yang menyimpang, maka keseimbangan akan kacau dan disiplin akan rusak,
karena itu bersatu padulah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan
nikmat Allah kepadamu. Bandingkanlah keadaan kamu sejak datangnya Islam
dengan ketika kamu dahulu pada masa Jahiliyyah bermusuh-musuhan, yang
ditandai

oleh

peperangan

yang

berlanjut

sekian

lama,

maka

Allah

mempersatukan hati kamu pada satu jalan dan arah yang sama lalu menjadilah
kamu karena nikmat Allah, yaitu dengan agama Islam, orang-orang yang
bersaudara, sehingga kini tidak ada bekas luka di hati kamu masing-masing.
Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara
lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan
tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) dan
Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat
(kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental
atau keyakinan keagamaan).
Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
dalam sebuah wawancara beliau mengatakan bahwa saya harapakan 10 tahun ke
depan sudah ada 100 juta kader bela Negara. Kader-kader bela Negara bertugas
melakukan pertahanan Negara jika sewaktu-waktu Negara mendapat ancaman
baik nyata maupun belum nyata, dengan sistem bela Negara yang kuat akan

membuat Negara kita kuat. Indonesia akan menjadi lebih kuat jika memiliki 100
juta kader bela Negara yang sasaranya dari semua kalangan termasuk pelajar.10
Yang justru sekarang menjadi permasalahannya adalah bagaimana wujud
implementenasi, serta anggaran pemerintah mengenai wacana bela Negara
tersebut, hal-hal ini yang masih menjadi permasalahan baik itu di DPR,
dikalangan akdemisi dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang
telah diuraikan terdahulu, maka dapat di identifikasikan masalah dalam
penelitian ini :
Permasalah yang Pertama mengenai Implementasi dan bentuk bela Negara.
Rencana program bela Negara ini akan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945
dan

Undang-Undang RI No 3 Tahun 2002 tentang petahanan Negara.

Khususnya, pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban bela Negara bahwa bela
Negara yang dilakukan oleh sipil dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan
Kewarganegraan, Pendidikan dasar militeran secara wajib dan pengabdian sesuai
profesi.
Konsep dasar bela Negara merupakan latihan keprajuritan. Setiap warga
Negara yang mengikuti pelatihan ini akan ditanamkan rasa patriotisme, cinta
tanah air, dan latihan baris berbaris yang dibarengi dengan kedisplinan,
solidaritas, dan kebersamaan. Sementara wajib militer merupakan pelatihan yang
10 Zaqiu Rahman, “Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”.
Rechts Vinding media pembinaan hukum Nasional, h. 2.

diberikan Negara kepada warganya untuk persiapan perang. Dalam pelatihan ini,
titik berat latihan yang diberikan yakni taktik bertempur dengan latihan dasar
keprajuritan. Sebenaranya wacana bela Negara ini diangkat kepermukaan lagi
dikarenakan banyak terjadinya ancaman baik traditional maunpun nontraditional,
kebutuhan atas pelatihan bela Negara diperlukan. Tetapi sebaiknya ada
kurikulum bela Negara baik itu yang bersifat umum maupun yang bersifat
khusus.
Kedua, hal lain yang tak kalah penting adalah soal anggaran, para politisi
mencoba menghitungnya. Bila biaya pendidikan per orang Rp. 10 Juta, maka
setahun (dengan target 10 juta orang pertahun) maka butuh anggaran Rp. 100
triliun. Padahal anggran Kementrian Pertahanan (kemenhan) dalam APBN 2016
hanya Rp. 96, 9 triliun. Apabila program itu akan dilaksanakan untuk periode
awal selama 5 tahun maka anggarannya mencapai nilai fantastis yakni mencapai
Rp. 500 triiliun. Seperti yang kabarnya sudah direncanakan dan dicanangkan
oleh menteri koordinator politik hukum dan keamanan (Menkopolhukam) yakni
Lulut Binsar Pandjaitan.
Ketiga, Kemenhan sampai sekarang belum menjabarkan detail silabus dan
kurikulum program bela Negara ini, dan apa yang akan di dapatkan dari program
ini. Sementara yang lebih banyak dijadikan dalih adalah bahwa saat ini terjadi
penurunan wawasan kebangsaan, dan mulai lunturnya kecintaan pada tanah air.
Bila yang paling bertanggung jawab sesugguhnya adalah sistem pendidikan

Nasional. Apa yang didapat dari pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan
dari sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi selama ini.
Pendidikan Kewarganegaraan adalah, yang juga disebut civics alias the
Science of citizenship mempelajari hubungan antara individu dan individu (warga
Negara) dan Negara. Semenstinya, pelajaran ini bisa memberikan output
pemahaman tentang hak dan kewajiban warga Negara, kecintaan kepada Negara
termasuk kewajiban bela Negara.
Sebelum memiliki Undang-undang komponen cadangan dan Undangundang bela Negara, mestinya program bela Negara bisa dilakukan melalui mata
pelajaran atau pun mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan dasar militternya bisa mengintensifkan Resimen mahasiswa,
Pramuka dan Hansip. Cara mungkin berbeda, tapi tujuanya tetap sama. Wujud
dari usaha bela Negara yang hakiki adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga
Negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan
Negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara
dan Yuridiksi Nasional, serta nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai
berikut :

a. Bagaimana peraturan Bela Negara di Indonesia dan dasar hukumnya?
b. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peraturan Bela Negara di
Indonesia?
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui peraturan bela Negara di Indonesia.
b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap peraturan Bela Negara di
Indonesia?
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Secara Teoritis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah
pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan,
khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik,
khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis
perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu
hukum tata negara.
b. Kegunaan Secara Praktis
1. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah
di bidang politik ketatanegaraan.
3. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Institut Agama Negeri Raden Intan
Lampung.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam
mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk
memperoleh dan membahas suatu permasalahan.11 Dalam penelitian penulis
mengunakan metode-metode sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan
penelitian yaitu untuk meneliti suatu fenomena dan gejala sosial yang
terjadi secara nyata dan apa adanya.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)12, yaitu suatu
penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
b. Sifat Penelitian
11
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Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), h.81.

Penelitian ini juga bersifat deskriftif analitik, yaitu suatu metode
penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis
serta diinterprestasikan dan kemudian disimpulkan.13
2. Jenis Data
Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang
menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :
a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian
diolah oleh peneliti.14 Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui
interview dengan beberapa orang yang bertugas di Komando Resor Militer
Garuda Hitam.
b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer,
seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.15 Adapun yang
berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang
berkaitan dengan pembahasan.
3. Metode Pengumpulan Data
Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat
pengumpulan data yaitu pengamatan atau observasi, wawancara dan
interview, studi dokumen atau bahan pustaka. Mengingat penelitian ini
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Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafika, 2011), h.106.
Ibid.
15
Ibid. h. 107.
14

merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data
yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena
– fenomena yang diselidiki.16 Dalam arti yang luas observasi sebenarnya
tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara
langsung maupun tidak langsung. 17 Observasi ini berguna untuk melihat
kenyataan dilapangan dan untuk memperoleh data dari ilustrasi wawancara
dengan keadaan yang sebenarnya.
b. Interview, yaitu sebagai proses Tanya jawab yang mana dua orang atau
lebih berhadap – hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah
menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek
keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh biasanya
meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.18
c. Dokumentasi yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. 19
4. Metode Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut
dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :
a.
16

Editing
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Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan
yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan
dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.
b.

Sistematizing atau sistematisasi.
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika
bahasan berdasarkan urutan masalah.20 Yang di maksud dalam hal ini
yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit
dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Analisis Data
Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang yang dapat diamati.21 Dalam analisis kualitatif penulis
menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari
fakta-fakta atau peristiwa- peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau
peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat
umum.22
6. Populasi dan Sampel
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a. Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian.23Populasi pada penelitian
ini adalah karyawan yang bekerja di Komando Resot Militer Garuda
Hitam. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruh obyek yang
menjadi sasaran.
b. Sampel yaitu sekumpulan atau sebagian dari urut populasi yang diperoleh
melalui proses sampling tertentu.24 Pengambilan sampel dilakukan
dengan carapurposive. Sampling adalah pengambilan sampel yang
bersifat tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbanganpertimbangan tertentu.25
Menurut Suharsimi Arikunto26 sebagai perkiraan apabila subjeknya
kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya
merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar maka dapat diambil
antara 10-15%. Mengacu pada pendapat Suharsimi arikunto penulis
mengambil 10% sampel dari 225 personel. Dikarenakan subjek yang penulis
teliti lebih dari seratus, maka sampel yang di ambil 22 orang personel yang
ada di Komando Resot Militer Garuda Hitam.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Fiqh Siyasah
Kata “Fiqh Siyâsah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “ ”الفقه السياسي
berasal dari dua kata yaitu kata Fiqh ( )الفقهdan yang kedua adalah Al-Siyâsî
()السياسي. Kata Fiqh secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama
usul, kata Fiqh berarti:
{  }العلن باألحكام الشرعية العولية الوكتسب هي أدلتها التفصيليةyaitu “mengerti hukum-hukum
syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci
Sedangkan Al-Siyâsî pula, secara bahasa berasal dari “  ”ساس – يسىس – سياسةyang
memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.
Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as siyasah berarti:
pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan,
pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Apabila digabungkan kedua
kata Fiqh dan Al-Siyâsî maka Fiqh Siyâsah yang juga dikenal dengan nama
Siyâsah Syar‟iyyah secara istilah memiliki berbagai arti:
Menurut Imam al-Bujairimî: “Memperbagus permasalahan rakyat dan
mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab
ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.

Menurut Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu‟ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait:
“Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan
yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta
mengatur permsalahan mereka”.
Menurut Imam Ibn „Âbidîn: “Kemaslahatan untuk manusia dengan
menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di
akhirat. Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum,
baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, Siyâsah berasal dari para sultan
(pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyâsah berasal dari ulama
sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di
dalam Fiqh Siyâsah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak
yang mengatur; 2. Pihak yang diatur. Dilihat dari unsur-unsur yang terlihat dalam
proses Fiqh Siyâsah, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik, seperti dikatakan
Wirjono Prodjodikoro bahwa:
Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang perintahnya
bersifat eksklusif dan unsur masyarakat Akan tetapi, jika dilihat dari segi
fungsinya, Fiqh Siyâsah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati, Fiqh
Siyâsah (siyâsah syar‟iyyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan
(khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan

(`ishlâh). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi
pelayanan, bukan pengarahan.27
Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqih Siyasah, maka dalam tahap
perkembangan Fiqh Siyasah ini, dikenal beberapa pembidangan Fiqh Siyasah.
Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan
pembidangan yang diajukan oleh ahli lain.
Contoh pembidangan Fiqh Siyasah terlihat dari kurikulum fakultas Syari‟ah,
yang membagi Fiqh Siyasah ke dalam empat bidang, yaitu:
1. Fiqh Dustury
2. Fiqh Maliy
3. Fiqh Dawly
4. Fiqh Harbiy
Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai
pembidangan yang telah selesai. Pembidangan Fiqh Siyasah telah, sedang dan
akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang
kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.
Dalam Fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang
menuntut pengaturan Siyasah, dibedakan:
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1. Fiqh Siyasah Dusturiyyah.
yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang
satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas
administratif suatu Negara.
Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan
dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
Pada konteks keindonesiaan bidang ini lebih dikenal dengan lembaga
legislative sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagai lembaga perwakilan
rakyat, lembaga legislative Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu MPR,
DPR, dan DPD.28
2. Fiqh Siyasah Dawliyyah,
Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang.
Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk
mengatur Negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial,
nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga
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Negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum Dzimi, perbedaan agama,
akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash.29
Pada bagian ini Negara Indonesia lebih mengenal dengan lembaga
eksekutif. Di Negara- Negara demokratis, lembaga Eksekutif terdri dari kepala
Negara, seperti raja, perdana mentri, atau presiden, beserta menteri-menterinya.
Dalam system presidensial ( seperti Indonesia ), menteri-menteri merupakan
pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam system
parlementer para menteri dipimpin oleh perdana menteri. Tugas dari lembaga
eksekutif ini adalah menjalankan undang-undang.30
3. Fiqh Siyasah Maliyyah
Fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang
milik Negara. Maka, dalam Fiqh Siyasah ada hubungan di antara tiga faktor,
yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan
rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerja sama dan
saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh Siyasah ini,
membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk
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mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya
dan miskin tidak semakin lebar. 31
B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah
a. Al-Qur‟an
Al-Qur‟an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah
betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW
dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur‟an dapat dibuktikan dari
kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan
dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan
memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur‟an berada
dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau
melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur‟an disebarluaskan secara
periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk
berdusta.
Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur‟an kepada umat manusia32, antara
lain:
1. Sebagai  هُدًيatau petunjuk bagi kehidupan manusia
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2. Sebagai  رحوةatau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk
kasih sayangNya.
3. Sebagai  فرقاىatau pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang
halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah
dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
4. Sebagai  هىعظةatau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing
manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan
akhirat.
5. Sebagai  بشريatau berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik
kepada Allah dan sesama manusia.
6. Sebagai  تبياىatau  هبييyang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu
yang disampaikan Allah.
7. Sebagai  هصدقatau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini
berarti Al-Qur‟an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat,
Zabur, Injil berasal dari Allah.
8. Sebagai  ًىرatau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam
menempuh jalan menuju keselamatan.
9. Sebagai  تفصيلyaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat
dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
10. Sebagai  شفاءالصدورatau obat bagi rohani yang sakit.
11. Sebagai  حكينyaitu sumber kebijaksanaan.

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam
menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.
Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai
sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur‟an menjadi
sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam fiqh siyasah.
b. Al-Hadist
Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an. Secara etimologi, hadits
berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-„Arab (mengutip pendapat
Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui
orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli
usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari AlQur‟an, pekerjaan, atau ketetapannya. 33 Hadits sering disebut sebagai cara
beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad
SAW. Fungsi hadits adalah:
1. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam AlQur‟an atau disebut fungsi ta‟kid dan takrir.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur‟an
dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada
dalam Al-Qur‟an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang
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dalam Al-Qur‟an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari
sesuatu dalam Al-Qur‟an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur‟an.
Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga
hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan
zaman.
c.

Hukum Siyasah Menurut Ulama‟ Fiqh

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah.
Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan
siyasah berdasarkan syara‟. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum
dalam pernyataan ibn al-Qayyim:

Artinya: “Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara.”34
Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak,
apakah kemestian penyelenggaraan siyasah syar‟iyyah sesuai dengan syara‟,
berarti harus sesuai dengan manthuq-nya syara‟, atau berarti kewajiban
penyelenggaraan semangat siyasah syar‟iyyah atau berarti ke-mafhum-an syara‟.
Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak
mempertentangkan kedua alternatif kedua jawaban, tetapi menggabungkan kedua
alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan
34
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penyelenggaraan siyasah syar‟iyyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara‟
secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak
terpenuhi,

bukan

penyelenggaraan

berarti

tidak

ada

kemestian

syar‟iyyah

siyasah

untuk

sesuai

menyesuaikan
dengan dalil-

dalil yang tersirat dalam syara‟ secara mafhum. Bertolak dari pemahaman bahwa
“dunia merupakan ladang bagi akhirat”, Al-Ghazali menyatakan bahwa, “agama
tidak sempurna kecuali dengan dunia”. Kekuasaan dan agama bersaudara
kembar. Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sulthan merupakan penjaga.
Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau
bersulthan akan hilang”.
Oleh sebab itu, Al-Ghazali menempatkan ilmu siyasah khalq sebagai alat.
Sebagaimana

dikatakannya,

“tidak

sempurna

agama,

kecuali

dengan

kehadiran siyasah khalq”.35
Lebih lanjut, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang ahli hukum Islam (faqih)
seharusnya berpengetahuan tentang siyasah, sebab menurutnya, ia tidak hanya
berperan sebagai sulthan, tetapi juga pembimbing ke arah siyasah khalq. Pada
gilirannya,

Al-Ghazali

pun

berpendapat

ilmu

fiqh

berarti

pengetahuan tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian.
Bagi Al Ghazali, hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah.
“Arti pengetahuan siyasah dalam kehidupan umat Islam, yang tidak memisahkan
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agama dan negara. Terlihat dari adanya sejumlah ilmuan Muslim yang tertarik
untuk

membuat

karangan

khusus

mengenai

siyasah.

Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat hasanah kepustakaan fiqh
siyasah.”
Menurut beberapa pendapat ulama dalam berbagai kitab yang dikarangnya
tentang arti penting fiqh siyasah, adalah
1.
2.

Ali Ibn Ismail al Tamar pengarang kitab Al Imamah dan Al Istihqaq
Hisyam Bin Al Hakam, pengarang kitab Imamah dan Imamah
al Imamah al Mahfudz

3.
4.
5.

Yaman Ibn Rahab, pengarang kitab Itsbat al Imamah Abu Bakar
Abu Yusuf, pengarang Al-Kharaj
Al Mawardi, pengarang kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah wa al

Wilayah Al Diniyyah.
Perhatian ulama terhadap persoalan fiqh siyasah tidak pernah terhenti. Pada
paruh pertama dan kedua abad ke 20, dikenal beberapa penulis siyasah syariyyah,
antara lain: Jamaluddin Al Afgani, Rasyid Ridho, Yusuf Musa, Abdul Karim
Zaidan, Abu Al A‟la Al Maududi, dll. Di Indonesia, dikenal pula nama-nama,
seperti:

T.

M.

Khasby

Asshidiqi,

H.

M.

Rosidi,

Muhammad

Nasir, Z.A. Ahmad, Munawir Sazali, dan lain sebagainya.
Sekalipun jumhur ulama menerima kemestian pelaksanaan siyasah syariyyah,
namun bukan berarti tidak ada ulama yang menolak keharusan tersebut. Sejak

dahulu sampai sekarang, terdapat ulama yang tidak mau berbicara tentang
siyasah, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu pembicaraan diluar bidang
agama. Abu Bakar Al-Asham, dari golongan mu‟tazilah dan sebagian golongan
khawarij merupakan ulama-ulama yang berpandangan seperti itu. pada masa kini,
pandangan

demikian

terwakili

oleh

Ali

Abd

Al

Raziq

pengarang kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukm.
Menurut Ibn Khaldun, penyebab Abu Bakar Al Asham dan pengikutnya
cenderung menghindari persoalan siyasah adalah sebagai upaya mereka untuk
menghindarkan diri dari gaya hidup raja yang terlena oleh kemewahan
duniawi, dan dalam pandangan mereka, hal itu bertentangan dengan ajaran
Islam.36
C. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Kehidupan Masyarakat dan
Bangsa
Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan negara
seyogianya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai landasan etika
dan moral direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik,
menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya State, Politics, and Islam, menekankan
tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat
Muslim (ummah), hukum Islam (syariah), dan kepemimpinan masyarakat
Muslim (khilafah).
36
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Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada

yang berupa prinsip-

prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas.
Prinsip-prinsip dari Al-Qur‟an37
a. Kedudukan manusia diatas bumi
Status menjadi khalifah Allah menimbulkan peran-peran tertentu yang
harus dijalankan oleh manusia. Manusia bertugas untuk mengatur dan memimpin
bumi dengan baik sesuai dengan kualitas dan sifat-sifat Allah tetapi hanya
sebatas kemampuan manusia. Oleh sebab itu manusia harus menyebarkan
kebaikan

di

muksa

bumi

dan

mencegah

serta

menghilangkan

serta mencegah segala bentuk kemudharatan dimuka bumi. Oleh karna itu
manusia wajib mengelola, merawat dan memanfaatkan hasilnya untuk
kesejahteraan seluruh mahluk.
Abul A‟la al-Mududi meletakan prinsip kekhalifahan manusia sebagai
salah satu dari tiga prinsip yang mendasari sistem politik Islam.Dua prinsip
laiannya adalah prinsip Keesaan Tuhan (tauhid) dan prinsip kerasulan.
Menurut ajaran Islam, manusia adalah wakil Tuhan dimuka bumi karena
manusia mengemban kuasa yang didelegasikan Tuhan dalam batas-batas yang
ditentukan-Nya dan bertugas melaksanakan kekuasaan Tuhan tersebut sesuai
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Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah. Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo
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dengan kehendak Tuhan.38 Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah AlBaqarah ayat 30.

          
         
         
Artinya:” ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang
yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal
Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui".39
b. Prinsip manusia sebagai umat yang satu
Meskipun manusia berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air bahkan
agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama
makhluk Allah. Dengan demikian, perbedaan antar manusia harus disikapi
dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihannya masingmasing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.
Keberpihakan islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan
pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan
semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat

38
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Abul A‟la al-Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 1-2.
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tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Sebagaimana yang terdapat dalam
Al-Qur‟an al-Mukminun ayat 52.40

        
Artinya: “ Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang
satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-KU”

c. Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah
rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda
pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi
pengemban amanah harus mampu manjalankan titah rakyat sekaligus harus
mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap
adil.Sebagaimana yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 58

         
  

    

 

    


Artinya: “ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang
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memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha
Melihat”.41

d. Prinsip kepemimpinan
Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa di atas bumi, yang telah
menggantikan umat dan masyarakat yang sebelummu, juga Allah telah
mengangkat sebagaian dari kamu beberapa derajat, tingkat dari yang lain,
kekuasaan dan ketinggian derajat itu tidak lain Allah akan menguji kalian,
bagaimana menerima, mempergunakan dan mensyukuri pemberian Tuhanmu itu.
Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 59.

      

   

     

    

      
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur‟an) dan Rassul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

e. Prinsip musyawarah
Prinsip musyawarah menghendaki agar hukum perundang-undangan dan
kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak.
41
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Masalah yang diperselisihkan para peserta musyawarah harus diselesaikan
dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung alam alQur‟an dan sunnah Rasul Allah SAW.
Prinsip musyawarah ini diperlukan agar para penyelenggara negara dapat
melaksanakn tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang
dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua.
Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur‟an Asy-Syuro ayat 38.

        
  
Artinya: “dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan
dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) denngan
musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki
yang kami berikan kepada mereka”43

f. Prinsip persatuan dan persaudaraan
Terkandung dalam Al-Qur‟an Surat Al-Hujarat ayat 10

  

       

Artinya:”orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.44
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g. Prinsip hidup bertetangga/ hubungan antar negara bertetangga
Kemestian mempertahankan kedaulatan negara, dan larangan melakukan agresi
dan infasi tercantum di dalam Al-Qur‟an Surat al-Baqarah 190.

 

     

  
 

Artinya: “ Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,
tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang
yang melampaui batas”.45

h. Prinsip perdamaiman dan peperangan/hubungan internasional
Islam sebagai agama rahmatan lilalamin mengedepankan prinsip
perdamaian dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan tujuan risalah yang
dibawa oleh nabi Muhammad SAW tersebut. Sebagaimana tercantum dalam AlQur‟an Surat Al-Anfral ayat 61.

     

       

Artinya: “ dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha
mendengar lagi Maha mengetahui”.46
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i. Prinsip meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan
keamanan (Q.S. al-Anfal: 60)

          
          
           

Artinya:” Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang
kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang
dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan
orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah
mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan
dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.47

Dalam hal ini keberadaan, keutuhan, dan keberlangsungan Bangsa dan
Negara Republik Indonesia wajib dipertahankan oleh bangsa Indonesia sendiri.
Indonesia adalah Bangsa dan Negara yang sudah merdeka dan berdaulat, yang
kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui oleh Bangsa-Bangsa dan NegaraNegara lain di dunia. Sebagai warga Negara, kita berhak sekaligus wajib untuk
melakukan Bela Negara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan
Negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan Bangsa dan Negara Republik
Indonesia.
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Terkait dengan hal tersebut, terdapat aspek penting yang senantiasa harus
ditingkatkan kemampuan dan keandalannya, yakni sistem pertahanan dan
keamanan

Negara.

Sistem

pertahanan

dan

keamanan

Negara

sangat

mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan kita sebagai Bangsa dan
Negara.
Sistem pertahanan dan keamanan Negara juga menjadi wadah bagi semua
warga Negara dalam upaya mewujudkan pembelaan Negara. Dengan pertahanan
dan keamanan Negara yang kuat, kita akan dapat mencegah dan menangkal
berbagai ancaman, gangguan, dan serangan baik fisik maupun nonfisik yang
dapat membahayakan Bangsa dan Negara kita.
Bertolak dari pandangan tersebut, bangsa Indonesia mengupayakan
terwujudnya sistem pertahanan dan keamanan Negara yang tangguh. Di sisi satu,
bangsa kita berusaha untuk tidak mengalami kembali penjajahan dari bangsa lain
dan meningkatkan kehidupan bangsa pada masa kini dan masa depan serta di sisi
lain juga turut aktif menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Karena itu,
terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan Negara, bangsa Indonesia
menerapkan prinsip-prinsip Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Bangsa kita memiliki pandangan-pandangan sendiri mengenai pertahanan
dan keamanan Negara. Seperti tercantum dalam UUD 1945, yang mengupayakan
terwujudnya sistem pertahanan dan keamanan Negara yang tangguh karena itu,

terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan Negara, Bangsa Indonesia
menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
Setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib turut serta dalam upaya
bela Negara. Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka mempertahankan
kemerdekaan, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan Bangsa
dan Negara.
Bela negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga
Negara. Tidak seorang warga Nnegara pun diperbolehkan menghindar dari
keikutsertaan bela Negara, kecuali dibenarkan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan. Upaya bela Negara didasarkan pada kesadaran akan hak
dan kewajiban serta keyakinan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Bangsa Indonesia pada dasarnya bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta
kemerdekaan dan kedaulatannya. Usaha menyelesaikan sengketa (perselisihan)
dengan bangsa lain akan senantiasa ditempuh melalui cara-cara damai. Perang
terbuka adalah cara terakhir yang akan dilakukan jika semua cara damai lain
yang sudah ditempuh tidak membawa hasil.
Bangsa Indonesia menganut dan melaksanakan politik luar Negeri yang
bebas aktif. Pertahanan Negara bersifat defensif-aktif, serta tidak bersifat agresif
dan ekspansif selama kepentingan Nasional tidak terancam. Bangsa Indonesia

tidak mengikatkan diri atau ikut serta dalam pakta (perjanjian) pertahanan
dengan Negara-Negara lain.
Sistem pertahanan dan keamanan Negara Indonesia bersifat semesta.
Maksudnya, sistem pertahanan dan keamanan Negara melibatkan semua unsur
atau komponen bangsa secara menyeluruh, yakni meliputi seluruh rakyat dan
sumber daya Nasional, sarana dan prasarana Nasional, serta seluruh wilayah
Negara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
Pertahanan dan keamanan Negara Indonesia dirancang berdasarkan prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, hukum
Nasional, hukum dan kebiasaan Internasional, serta hidup berdampingan secara
damai. Di samping itu, pertahanan dan keamanan Negara juga disusun dengan
memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan social.

Prinsip-prinsip dari Hadist
a. Prinsip kebutuhan akan pemimpin
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“Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga
orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang diantara
mereka menjadi pemimpin diantara mereka.48

b. Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin
48

Abu Daud, Sunan Abu Daud, Vol.III ( Daar al-Hadist al-Qahirat, 1998), h.37.

setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya, oleh Allah. Setiap

manusia adalah pemimpin yang akan ditanya dan harus mempertanggung
jawabkan nanti di akhirat setiap hal atas kepemimpinannya. Kelak semua
manusia oleh Allah akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa saja yang
mereka pimpin. Seorang pemimpin rakyat akan dimintai pertanggung jawaban
terhadap rakyatnya. Seorang suami akan dimintai pertanggung jawaban terhadap
anak istrinya. Sebaliknya istri akan ditanya tentang rumah suami dan anakanaknya. Budak yang juga ditanya mengenai harta para tuannya. Sebagaimana
dijelaskan dalam hadist di bawah ini tentang bagaimana setiap pemimpin akan
dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah :
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Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami
Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi‟ dari Ibnu
Umar radliallahu „anhuma, dari Nabi Shallallahu „Alaihi Wasallam, beliau
bersabda:
“setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban
perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga
yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya
akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang
pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik
majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian
pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang
dipimpinnya”49

Prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan
persaudaraan saling mencintai

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka
pun mencintai kalian. Mereka mendo‟akan kalian dan kalian pun mendo‟akan
49

Ahmad bin Hanbal, Musnad al Imam bin Hanbal, Jilid II, Al- Maktab Al- Islami, h. 5

mereka. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan
mereka pun membenci kalian, juga kalian melaknat mereka dan mereka pun
melaknat kalian.” Kemudian ada yang berkata, ”Wahai Rasulullah, tidakkah
kita menentang mereka dengan pedang?” Rasulullah shallallahu „alaihi wa
sallam bersabda, “Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di tengahtengah kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian
benci, maka bencilah amalannya dan janganlah melepas ketaatan kepadanya.”50

d. Prinsip ketaatan

Artinya:
Abdullah bin Umar ra berkata: Nabi saw bersabda: mendengar dan taat itu
wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak
diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib
mendengar dan tidak wajib taat (Bukhari, Muslim)51

e. Prinsip untuk berlaku adil
Dengan itu kemuliaannya tidak hanya di hormati manusia dalam kehidupan
dunia, tetapi juga di hormati Allah dalam kehidupan akhirad, seperti yang di
jelaskan di hadist berikut ini:
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Ahmad bin Hanbal, Musnad, Jilid VI, h. 24.

Bukhori, Shahih Bukhori, Jilid III, Juz 9, Hal.78

Abu hurairah r.a: berkata: bersabda nabiMuhammad saw:” ada tujuh
macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan allah, pada hati tiada
naungan kecuali naungan allah: Imam (pemimpin) yang adil, dan pemuda yang
rajin ibadah kepada allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada
masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena allah, baik waktu
berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita
bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada allah.
Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya
tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang
berdzikir ingat pada allah sendirian hingga mencucurkan air matanya”. (HR.
Bukhari dan Muslim).52

D. Pengertian Bela Negara
Dalam tatanan teoritis, banyak pakar dan ilmuwan yang mendenifisikan
tentang bela Negara dari berbagai aspek sehingga dapat menjadi gambaran
betapa luasnya bela Negara.
Menurut Richard Asley, bela Negara adalah suatu pemikiran, perilaku dan
tindakan yang di lakukan setiap warga Negara untuk membela bangsa dan
Negara nya.
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Malik al-Muwaththa‟ di Kitâbusy Syi‟ar bab Mâ Jâ-a fil Muttabi‟iin fillâh, h. 725-726.

Kenny Erlington mengatakan bahwa bela Negara adalah sikap warga
Negara yang berupa mempertahankan Negara ketika mengahadapi berbagai
ancaman yang mengganggu kepentingan Negara nya.
Jonh Mc Kinsey menambahkan bahwa bela Negara merupakan wujud
nyata dari nasionalisme, patriotrisme dan cinta tanah air yang tercermin dalam
setiap warga Negara sehingga mutlak di miliki oleh warga Negara agar
negaranya menjadi kuat.
Berdasarkan denifisi di atas, dapat di katakan bahwa bela Negara
sebenarnya merupakan sebuah keharusan bagi setiap warga Negara. Dalam
konteks Indonesia, bela Negara di pahami sebagai sikap dan perilaku warga
Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang di landasi oleh
kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan
akan pancasila sebagai ideologi Negara guna menghadapi ancaman baik yang
berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam
kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideology, politik, ekonomi, social, budaya,
pertahanan dan keamanan Negara.53
Nilai-nilai dasar yang tercermin dalam bela Negara adalah cinta tanah air,
sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada pancasila sebagai ideology Negara,
rela berkorban untuk bangsa dan Negara, dan memililki kemampuan awal bela
Negara secara psikis maupun fisik.
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Agus Subagyo, Bela Negara Peluang dan Tantangan di era Globalisasi (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2015), h.59.

E. Hukum Islam tentang kewajiban warga Negara dalam Bela Negara
Islam mendukung faham kebangsaan, dalam bahasa arab dikenal dengan
kata Al-Qaumiyah. Memang kata qaum dalam Al-Qur‟an terulang sebanyak 322
kali,54
Tetapi tidak cukup bagi kita untuk mengambil kesimpulan bahwa AlQur‟an mendukung faham kebangsaan karena kata tersebut terulang banyak
sekali. Apalagi kata qaum tersebut tidak selalu bermakna sesuai dengan makna
kebangsaan yang kita fahami saat ini. Kita bisa lihat dari perkataan para Nabi
yang menyeru umatnya dengan kata “yaa qaumi” walaupun kaumnya tidak
beriman.
Kebangsaan yang kita fahami adalah ciri-ciri yang menandai golongan
bangsa, terambil dari kata bangsa yang berarti kesatuan dari orang-orang yang
bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan
sendiri. Ciri-ciri yang menandai golongan bangsa terdiri dari beberapa unsure
yaitu :
a. Kesatuan atau persatuan
b. Asal keturunan
c. Bahasa
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Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, al-Mu‟jam al-Mufahros li al-Fadz al-Qur‟an al-Karim,
(Kairo:Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1364 H), h. 583-587.

d. Adat istiadat
e. Sejarah, dan
f. Cinta tanah air
Dari unsur-unsur kebangsaan diatas ternyata sama sekali tidak bertentangan
dengan ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah, bahkan semua unsure yang melahirkan
faham tersebut inklusif didalam Al-Qur‟an, sehingga seorang Muslim yang baik
pastilah seorang anggota suatu bangsa yang baik.55
Bela negara merupakan salah satu bentuk cinta tanah air, cinta tanah air
harus dibuktikan dengan praktik sebagaimana yang telah dilakukan Nabi
Muhammad saw. dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat,
bukan hanya dibuktikan melalui ungkapan populer yang dinilai oleh sebagian
orang sebagai hadits Nabi Muhammad saw.,

حب الىطي هي اإليواى
Artinya: “Cinta tanah air merupakan sebagian dari pada keimanan”.56
Al-Qur‟an menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara
dalam firman-Nya dalam surat Al-Mumtahanan 8-9:
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Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2013), h. 456
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Kitab Bukan Sabda Nabi, (Laysa min Qaul an-nabiy SAW) karya Muhammad Fuad Syakir,
diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, (Semarang : Pustaka Zaman, 2005), h. 226.

           
           
         
         
 
Artinya:”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai
kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu
dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa
menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang
zalim”.

Ahmad, al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits berkenaan dengan
turunnya ayat ini dari Asma‟ binti Abu Bakar ra,

Ibuku datang kepadaku, beliau seorang musyrik di zaman Rasulullah saw,
kemudian aku menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw : “bolehkah aku
berbuat baik kepadanya?”, Rasulullah saw menjawab: “Ya, berbuat baiklah
kepada ibumu”.57
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Muhammad Isma‟il Abu Abdullah al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo: Dar Tuqa al-Najah,
1422H), Juz III, h. 164

Kemudian Allah menurunkan ayat diatas untuk menegaskan bahwa tidak
dilarang berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama Allah.58
Artinya berbuat baik dengan siapa saja tidaklah dilarang, bahkan dengan
musuh sekalipun, karena hidayah turun hanya dari Allah swt, tidak dapat
dipaksakan oleh manusia. Dalam arti manusia tidaklah dapat memberikan
hidayah kepada yang lain, apalagi memaksa seseorang untuk mengikuti
petunjuknya yang diyakini benar.
Dari makna ayat diatas dapat difahami bahwa pembelaan terhadap negara
sama dengan pembelaan kita terhadap agama. Susunan ayatnya diawali dengan
yang menjelaskan berbuat baik dengan yang tidak memusuhi, menunjukkan
bahwa yang paling utama adalah berbuat baik itu sendiri, perdamaian dan
persatuan. Akan tetapi jika mereka memusuhi sehingga membahayakan
kesejahteraan agama dan negara, maka secara tegas mereka adalah musuh.
Nabi juga telah memberikan anjuran membela kelompok, selama
pembelaan tersebut tidak ada indikasi dosa didalamnya.

Artinya: “Sebaik-baik dari kamu adalah pembela keluarga besarnya,
selama pembelaannya bukan dosa”.59
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(Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma‟ashir, 1418 H), Juz XXVIII, h. 134.
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Abu Daud al-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Maktabah al-„Ashriyah, tt), Juz IV,h.331

Maka dari itu segala bentuk upaya penistaan agama maupun Negara harus
ditindak lanjuti dengan sikap tegas. Tegas disini tidak dengan langsung
mengangkat senjata dan mengusir mereka, akan tetapi dengan jalan damai yang
disenangi oleh agama. Dimana jalan perdamaian adalah jalan yang paling baik
ditempuh oleh keduabelah pihak. Kita mengharapkan supaya mereka kembali
kepada ajaran Islam yang moderat, tidak gegabah dalam bertindak.
F. Bela Negara dalam Perundang-undangan dan Macam-macamnya
Kewajiban dari setiap warga Negara untuk ikut serta dalam hal
pembelaan Negara atau bela Negara telah tertuang jelas dalam berbagai
peraturan, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang.
Berbagai peraturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Di dalam amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap
warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

b. Pasal 30 UUD 1945 pasal 1 dan 2 secara lengkap sebagai berikut.

1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan Negara.

2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

c. Selain itu dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pasal
9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan
pertahanan Negara.

d. Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 2, yaitu
Hakikat pertahanan Negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta
yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban
warga Negara serta kenyakinan pada kekuatan sendiri.

e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 68
menjelaskan bahwa setiap warga Negara ikut serta dalam upaya pembelaan
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal 30 UndangUndang Dasar 1945 mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai
berikut.

1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dalam pasal 30 ayat 4. Polri sebagai alat Negara yang menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi dan
melayani masyarakat serta menegakkan hukum.60

2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam
pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan
pertahanan Negara.

3) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
pasal 30 ayat 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan
Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan
dan kedaulatan Negara

Sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa
usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini
menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup
dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan
kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai
dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap
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Sunarso,Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi,(Yogyakarta: Uny Press, 2006),

warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai
dengan kemampuan dan profesinya masing-masing..61

Dari uraian di atas membuktikan bahwa upaya bela Negara tidak hanya
dilakukan dalam bentuk fisik (perlawanan bersenjata), akan tetapi dilakukan
melalui non-fisik (hukum, pendidikan, diplomasi) serta dapat dilakukan dengan
bekerja dengan baik dan tulus demi kemajuan bangsa, turut serta dalam
mengharumkan nama bangsa.

Wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan
Negara, Menurut Pasal 9 ayat (2) UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara,

keikutsertaan

warga

negara

dalam

usaha

pembelaan

negara

diselenggarakan melalui:62
a. Pendidikan kewarganegaraan dan Pelatihan dasar kemiliteran secara
wajib.
b. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela
atau secara wajib dan
c. Pengabdian sesuai dengan profesi.
Berdasarkan ketentuan tersebut, siswa yang mengikuti mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dapat dikatakan telah ikut serta dalam
upaya pembelaan negara. Salah satu materi/bahan kajian yang wajib dimuat
61
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Endang Zaelani sukaya, Pendidikan Kewarganegaraa, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h.10.
UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi adalah
Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan,
bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta
didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta
tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.
Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna
upaya bela Negara. Kalimat kecintaan kepada Negara kesatuan RI merupakan
realisasi dari konsep nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah air
(patriotisme). Sedangkan kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa
merupakan ciri kesadaran dalam bela Negara.
Konsep bela Negara adalah konsepsi moral yang diimplementasikan dalam
sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air,
kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi
negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negara Indonesia. Dengan
demikian, dalam kaitannya dengan bela Negara, pendidikan kewarganegaraan
merupakan wahana untuk membina kesadaran peserta didik ikut serta dalam
pembelaan Negara.

Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha
pertahanan negara. Pendidikan kewarganegaraan mendapat tugas untuk
menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai dan
perilaku demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.
Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar
militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen
Mahasiswa (Menwa) atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela Negara.
2. Pengabdian sebagai Prajurit TNI
Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa ini telah terjadi perubahan
paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan
peran dan fungsi TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan POLRI. POLRI
merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan terpeliharanya
keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI berperan dalam
bidang keamanan negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan
negara.
Dalam usaha pembelaan Negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara
sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk :

a. Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah.
b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.
c. Melaksanakan operasi militer selain perang.
d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional
dan internasional (Pasal 10 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2002).63
Berdasarkan uraian tersebut jelaslah, bahwa TNI merupakan komponen utama
dalam pertahanan Negara. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara (Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor
3 Tahun 2002).
Sedangkan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri
maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan
wilayah Negara, dan keselamatansegenap bangsa. Jika jenis ancaman yang
dihadapi berbentuk ancaman militer, maka Tentara Nasional Indonesia
ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen
cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan apabila yang dihadapi ancaman
non-militer, maka unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar bidang
pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan
didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
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Ni‟Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2005), h.122.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata
yang terorganisasi dan dinilai mempu-nyai kemampuan yang membahayakan
kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, serta keselamatan segenap Bangsa.
Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunak-an
kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut penjelasan
UU RI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain:
a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara lain
terhadap

kedaulatan

negara,

keutuhan

wilayah

Negara,

dan

keselamatan segenap bangsa.
b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Negara lain, baik
menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
c. spionase yang dilakukan oleh Negara lain untuk mencari dan
mendapatkan rahasia militer
d. sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital
nasional yang membayakan keselamatan bangsa.
e. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme
internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri.
f. pemberontakan bersenjata.
g. perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata
dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

3. Pengabdian Sesuai dengan Profesi

Yang dimaksud pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara
yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk
dalam menanggulangi atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang,
bencana alam, atau bencana lainnya (penjelasan UU RI Nomor 3 Tahun 2002).64

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa profesi
tersebut terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan
memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya yaitu antara lain
petugas PMI, para medis, tim SAR, POLRI, dan petugas bantuan sosial.

Disamping itu kita juga mengenal LINMAS (Perlindungan Masyarakat).
Lin- mas merupakan organisasi perlindungan masyarakat secara suka-rela, yang
berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana
lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian
jiwa dan harta benda. Keanggotaan perlindungan masyarakat (Linmas) tersebut
merupakan salah satu wujud penyelenggaraan upaya bela Negara. Dengan
demikian, warga Negara yang berprofesi para medis, tim SAR, PMI, POLRI,
petugas bantuan sosial, dan Linmas memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam
upaya bela Negara sesuai dengan tugas keprofesiannya masing-masing.
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Kelompok masyarakat yang mempunyai profesi seperti itu seringkali
berpartisipasi dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena
musibah bencana alam yang sering terjadi di wilayah Negara kita.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa setiap warga negara sesuai
dengan kedudukan dan perannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban
untuk membela Negara. Siswa dan mahasiswa ikut serta membela Negara
melalui pendidikan kewarganegaraan, anggota resimen mahasiswa melalui
pelatihan dasar kemiliteran, TNI dalam menanggulangi ancaman militer dan nonmiliter tertentu POLRI termasuk warga sipil lainnya dalam menangulangi
ancaman non- militer dan kelompok profesi tertentu dapat ikut serta membela
Negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Untuk mengatasi ancaman
non-militer perlu adanya keamanan atau ketahanan lingkungan, energi, pangan,
dan ekonomi.

BAB III
PELAKSANAAN BELA NEGARA DI INDONESIA
(Komando Resort Militer Garuda Hitam)

A. Gambaran Umum Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar
Lampung
1. Aspek Teoritis.
Dalam jaman penjajahan Jepang (1942-1945), sejak Jepang

mulai

mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya melawan Sekutu di tahun
1943, maka Jepang berusaha untuk menambah kekuatan pasukan tentaranya.
Untuk keperluan ini Jepang antara lain mengadakan pendidikan kemiliteran bagi
pemuda-pemuda Indonesia, antara lain yang disebut dengan nama Heiho dan
Giyugun.
Di Sumatera bagian Selatan pendidikan Giyugun ini diadakan di
Pagaralam, yang diikuti pula oleh para pemuda dari daerah Lampung.
Para perwira lulusan pendidikan militer Giyugun inilah yang nantinya setelah
kita memasuki zaman kemerdekaan yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus
1945 menjadi tenaga inti angkatan bersenjata di Sumatera bagian Selatan,
termasuk di Lampung.
Sejarah pertumbuhan ABRI di Lampung sejak meletusnya perang
kemerdekaan tahun 1945 hingga berakhirnya aksi militer Belanda tahun 1949

tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ABRI di
seluruh Sumatera bagian Selatan, karena sejak awal lahirnya ABRI di Lampung
memang serempak dengan lahirnya ABRI di daerah-daerahlain di Sumatera
bagian Selatan seperti Bengkulu, Jambi, Palembang dan juga Bangka Belitung.
Demikian pula hal dengan pertumbuhan ABRI di Lampung dari sejak masih
bernama Panjaga Keamanan Rakyat ( PKR) sampai menjadi Tentara nasional
Indonesia (TNI) dan juga perubahan-perubahan bentuk organisasi dari resimen
III sampai menjadi Brigade Garuda Hitam, masih berhubungan dengan
pertumbuhan ABRI di daerah-daerah tersebut.
Pada tanggal 2 September 1947 Resimen 41 berubah menjadi Brigade
Garuda Hitam di Pimpin oleh Letnan Kolonel Samaun Gaharu. Hari inilah
merupakan tanggal awal sejarah nama Garuda Hitam menjaga Wilayah Kesatuan
NKRI khususnya di wilayah Lampung. Dan pada tanggal 1 Juli 1948 dengan
adanya perubahan Brigade Garuda Hitam VIII menjadi Sub Komendemen
Sumtera Selatan yang membawahi Sub Teritorial, maka daerah Lampung
disingkat STL yang di Pimpin oleh Letnan Kolonel Samaun Gaharu.
Pada tahun 1950 salah satu kesatuan di daerah Lampung diubah menjadi
Batalyon XXI yang selanjutnya pindah ke Palembang menjadi Batalyon 201 di
pimpin oleh Kapten Zin. Batalyon 206 dipimpin Kapten RM. Ryacudu
berkedudukan di Baturaja. Pada Januari 1953 Batalyon 206 dan Brigade IX

dipimpin Letkol R. Kritarto dipindahkan dari Baturaja ke Tanjung Karang
menjadi Resimen Infantri Sub Terr-6 Teritorium II Sumatera Selatan. Batalyon
202 dipimpin Mayor Sukondo di Baturaja masuk susunan Sub Terr-6 Teritorium
II Sumatera Selatan. Tahun 1962 Resimen Infanteri Sub Terr-6 Teritorium II
Sumatera Selatan diubah menjadi Komando Resor Militer (KOREM) Garuda
Hitam, Kodam II/Sriwijaya. Pada Tahun 1963 Korem Garuda Hitam resmi
menjadi Korem 043/Garuda Hitam di pimpin Letnan Kolonel Infanteri Animan
Ahyat. Pada Tanggal 13 Desember 1984 Batalyon Infanteri 143/TWEJ masuk
susunan Korem 043/Garuda Hitam.
Ketika pada tanggal 2 pebruari 1947 Panglima Tertinggi Presiden RI Ir.
Soekarno mengumumkan perintah gencatan senjata (Cease Feri Order). Perintah
ini ditaati oleh seluruh Angkatan perang termasuk di Sumatera Selatan.
Kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 dikeluarkan Dekrit Presiden yang
memerintahkan perubahan TRI dan peleburan laskar-laskar menjadi Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Namun perubahan itu di Sumatera Selatan baru dapat
dilaksanakan pada tangggal 27 Oktober 1947. Hal ini di sebabkan adanya
kesibukan-kesibukan pertempuran-pertempuran sebagai akibat dari terjadinya
Aksi Militer Belanda ( Clash I ) yang dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 dan telah
menyerang seluruh garis pertahanan terdepan di Sumatera Selatan.
Untuk membendung kemajuan tentara belanda sejak dimulainya agresi I
tanggal 21 Juli 1947 maka pada tanggal 1 Juni 1948 struktur organisasi diubah

lagi sehingga susunan Devisi VIII Garuda terdiri dari 5 Brigade yang masingmasing komandan sebagai berikut :
1)

Devisi VIII Garuda, Komandan

: Kolonel M. Simbolon

2)

Brigade Garuda Mas, Komandan

: Kolonel Berlian

3)

Brigade Garuda Hitam, Komandan : Kol. Syamuan Gaharu

4)

Brigade Garuda Putih, Komandan : Kolonel Abujani

5)

Brigade Garuda Merah, Komandan : Kolonel Bambang Utoyo

6)

Brigade Garuda Dempo, Komandan : Kolonel Hasan Kasim

Devisi VIII Garuda beserta kesatuan-kesatuan bawahannya mengalami
perubahan-perubahan pada tanggal 1 Juli 1948. Devisi VIII Garuda ini diubah
menjadi Sub Komandemen Sumatera Selatan yang membawahi 4 Sub Teritorial
Pada

akhir bulan Desember 1948 dibentuk juga Gubernur Militer Daerah

Istimewa Sumatera Selatan ( GMDISS) disamping Sub Komandemen Sumatera
Selatan yang telah ada sebelumnya.
Selanjutnya selama perang kemerdekaan atau Clash ke II yang dimulai oleh
tentara Belanda sejak 19 Desember 1948 ( di Lampung mulai 1 Januari 1949)
Pasukan pasukan STL melanjutkan perang dengan bergerilya. Selama perang
kemerdekaan ke II Sub Teritorial Lampung (STL) pimpinan Letkol Syamaun
Gaharu.

Susunan organisasi TNI ini tetap tidak berubah sampai perang
kemerdekaan ke II berakhir dan berhasilnya Konferensi Meja Bundar (KMB)
tanggal 2 November 1949 yang diikuti dengan pelaksanaan Serah Terima
Kekuasaan Militer dari Wakil Pimpinan Tentara Belanda kepada Wakil Pimpinan
TNI baik di Lampung maupun Sumatera Selatan.
Sejak bulan Juli 1948 terjadilah keputusan dari pemerintah pusat tentang
reorganisasi dan resionalisasi bahwa semua perwira yang berpangkat letnan II ke
atas diturunkan pangkatnya satu tingkat.
2. Personalia.
Susunan Personalia Brigade Garuda Hitam TNI Lampung sebagai berikut
1)

Dan Brig Garuda Hitam

: Kolonel Syamaun Gaharu

2)

Kepala Staf

: Mayor Nurdin ( kedua)

3)

Operasi (organisasi)

: Kapten A.Ibrahim

4)

Siasat

: Kapten Sumarto

5)

Intendance

: Kapten Hasan

6)

Perhubungan

: Lettu Busni

7)

Angkutan

: Kapten Mas Adi

8)

Persenjataan

: Kapten Margono

9)

Perhubungan masyarakat

: Lettu A. Herny

10)

Polisi Tentara

: Kapten Suratno

11)

Sekretariat

: Letda Kgs Badaruddin

12)

Detasemen

: Lettu Ali Mansyur

Brigade Garuda Hitam terbagi atas 3 Bataliyon yang masing-masing Komandan
sebagai berikut :
1)

Danyon 21 telukbetung

: Mayor Ismail Husin

2)

Danyon 22 Kotabumi

: Mayor Harun Hadimarto

3)

Danyon 23 tanjungkarang

: Mayor Sukardi hamdani

Organisasi/Kesatuan
Devisi VIII Garuda beserta kesatuan-kesatuan bawahannya mengalami
perubahan-perubahan pada tanggal 1 Juli 1948. Devisi VIII Garuda ini diubah
menjadi Sub Komandemen Sumatera Selatan yang membawahi 4 Sub Teritorial
yaitu :
1)

Sub Teritorial Jambi (STD) berkedudukan di Jambi

2)

Sub Teritorial Bengkulu (STB) berkedudukan di Bengkulu

3)
Sub Teritorial
Tanjungkarang
4)

Lampung

(STL)

berkedudukan

di

Sub Teritorial Palembang (STP) berkedudukan di Muara Beliti

Susunan personalia STL Tanjungkarang sebagai berikut :
1) Komandan STL

: Letkol Syamaun Gaharu

2) Kepala Staf

: Mayor N.S. Effendi

3) Komandan Distrik Militer Lampung
Selatan di Tanjung karang Yon 21

: Kapten Ismail Husin

4) Komandan Distrik Militer Lampung Tengah di Metro Yon 24
: Kapten Harun Hadimarto
5)
Komandan Distrik Militer Lampung Utara di Kotabumi Yon
22
:
Kapten
Sukardi
Hamdani
6)
Komandan KMK Tanjung karang Telukbetung : Mayor N.S.
Effendi
7)

Komandan Yon Mobil Tanjung karang

: Kapten Nurdin

Sektor Pertahanan Kota
1)
Sektor Lampung Selatan ( Tanjungkarang) dipertahankan oleh
pasukan di bawah pimpinan Kapten Ismail Husin.
2)
Sektor Lampung Tengah ( Metro) dipertahankan oleh pasukan
di bawah pimpinan Kapten Harun Hadimarto.
3)
Sektor Lampung Utara ( Kotabumi) dipertahankan oleh
pasukan di bawah pimpinan Kapten Sukardi Hamdani
4)
Pertahanan Kota Tanjungkarang-Telukbetung
pimpinan Mayor N.S. Effendi.

di bawah

5)
Bataliyon mobil Tanjungkarang dibawah pimpinan Kapten
Nurdin
6)
Pasukan STP (Sub Teritorium Palembang) yang masih berada
di Lampung pimpinan Lettu Alamsjah.
Brigade Garuda Hitam terbagi atas 3 Bataliyon yang masing-masing
Komandannya sebagai berikut :

1)

Danyon 21 telukbetung

: Mayor Ismail Husin

2)

Danyon 22 Kotabumi

: Mayor Harun Hadimarto

3)

Danyon 23 tanjungkarang

: Mayor Sukardi hamdani

Bataliyon Brigade Garuda Hitam :
1)

Bataliyon 21 Telukbetung, Komandan Ismail Husin, Mayor.

2)

Bataliyon 22 Kotabumi, Komandan Harun Hadimarto, Mayor

3)
Bataliyon 23 Tanjungkarang, Komandan Sukardi Hamdani,
Mayor.
Kompi Supomo masuk ke dalam formasi Bataliyon 21
Pada tanggal 1 Juli 1948 dibentuk SUBKOSS dengan membawahi :
1)

Sub Territorial Jambi ( STJ) berkedudukan di Jambi

2)

Sub Territorial Bengkulu ( STB) berkedudukan di Bengkulu

3)

Sub Territorial Lampung ( STL) berkedudukan di Lampung

4)

Sub Territorial Palembang ( STP) berkedudukan di Palembang

Sub Territorial Lampung terdiri atas :
1)

Komando Distrik Militer (KDM) Tanjungkarang, Bataliyon 21,

Komandan Kapten Ismail Husin.
2)

Komando Distrik Militer (KDM) Metro, Bataliyon 24,

Komandan Kapten Harun Hadimarto.

3)

Komando Distrik Militer (KDM) Kotabumi, Bataliyon 22,

Komandan Kapten Sukardi Hamdani.
4)

Komando Distrik Militer (KDM) TanjungkarangTelukbetung,

Mayor N.S Effendy.

Selain itu Bataliyon Mobil dengan Komandan Kapten Nurdin, yang terdiri atas :
1) Kompi I

: Komandan Letnan I Abdulhak

2) Kompi II

: Komandan Letnan I Endro Suratmin

3) Kompi III

: Komandan Letnan I Supomo

4) Kompi IV

: Komandan Letnan I Baheram

Pejabat di dalam Kompi III antara lain :
1) Masno Asmono Letnan Muda kepala administrasi
2) Barmo Atmijoyo Letnan II Komandan Seksi Mortir
3) Darto Letnan Muda Komandan seksi SM.
3. Personel.
Berdasarkan DSPP Korem 043/Gatam dan jajarannya terdiri dari :
Tabel 1.1.Jumlah personel Korem 043/Gatam
Personel
Pamen
Pama
Bati
Ba
Ta

Orang
17
17
20
45
83

Gol III
Gol II
Gol I
Jumlah

1
42
225

Tabel 1.2.Jumlah personel Kodim
Personel
Pamen
Pama
Bati
Ba
Ta
Gol III

Orang
2
4
8
11
11
-

Gol II
Gol I
Jumlah

23
59

Tabel 1.3.Jumlah personel Koramil
Personel
Pama
Bati
Ba

Orang
1
2
3

Ta
Gol III
Gol II

3
3

Gol I
Jumlah

12

4. Organisasi

a. Organisasi Korem 043/Gatam berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan
Darat Nomor Perkasad/17 /IV /2008 tanggal 8 April 2008 tentang Organisasi
dan Tugas Komando Resor Militer 043/Gatam ( Orgas Korem) terdiri dari :
1) Pimpinan sebagai Komandan Korem 043/Garuda Hitam yang dijabat
oleh seorang Pamen berpangkat Kolonel.
2) Pembantu Pimpinan terdiri dari 5 Kepala Seksi yaitu : Kasi Intel, Kasi
Ops, Kasi Pers, Kasi Log, Kasi Terr.
3) Pembentukan pelayanan pelaksana terdiri dari 6 Kodim yaitu Kodim
0410/Kbl , 0411/Lt, 0412/Lu, 0421/Ls, 0422/Lb, 0424/Tgm dan tiap
Kodim membawahi beberapa Koramil.
DANREM

ESELON
PIMPINAN
------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON
PIMPINAN

KASREM
KASI KASI
KASI KASI KASI
INTEL OPS
PERS LOG TER

PEMBANTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------ESELON PELAYANAN

KASETUM

KASETUM

------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON BADAN PELAKSANA

KAINFOLAHT
A

KAJAS

KABINTAL

KAPEN

KASETUM

------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON PELAKSANA

DANDIM

DANYONIF

DANTIM INTELREM

b. Organisasi Kodim berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor
Perkasad/17 /IV /2008 tanggal 8 April 2008 tentang Organisasi dan Tugas
Komando Distrik Militer terdiri dari :
1) Pimpinan sebagai Komandan Kodim yang dijabat oleh seorang Pamen
berpangkat Letnan Kolonel dengan struktur Organisasi Dengan 1
Wilayah Kabupaten

2) Pembantu Pimpinan terdiri dari Kepala Staf dan 4 orang Pasi.
3) Pembentukan pelayanan pelaksana oleh. Koramil dan Unit intelijen
Kodim.

DANDIM

ESELON
PIMPINAN
------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON

PEMBANTU

PIMPINAN

KASDIM
PASI
PASI
PASI
PASI
INTEL
OPS
MIN
TER
--------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON PELAYANAN
KAPOK TUUD

--------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON PELAKSANA

DAN UNIT
INTELDIM
Pimpinan sebagai
Komandan Kodim

DANRAMIL

yang dijabat oleh seorang Pamen

berpangkat Letnan Kolonel dengan struktur Organisasi Dengan wilayah lebih
dari satu Kabupaten/Kota.

DANDIM

ESELON
PIMPINAN
------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON

PEMBANTU

PIMPINAN

PASI
INTEL

KASDIM
PASI
PASI
OPS
MIN

PABUNG

PASI
TER

------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON PELAYANAN
KAPOK TUUD

------------------------------------------------------------------------------------------------ESELON PELAKSANA

DAN UNIT

DANRAMIL

INTELDIM

(1) Pembantu Pimpinan terdiri dari Kepala Staf dan 4 orang Pasi.
(2) Pembentukan pelayanan pelaksana oleh .Koramil dan Unit intelijen Kodim.
(3) Pembentukan pelayanan pelaksana oleh .Koramil dan Unit intelijen Kodim.
(4) Perwira Penghubung untuk Kodim yang memiliki wilayah lebih dari 1
Kabupaten/Kota yang tidak terdapat Markas Kodim ditugaskan seorang
Pabung

berkedudukan

di

Kabupaten/Kota

tempat

penugasannya.

Pembentukannya sesuai kebutuhan yang didasarkan atas pertimbangan
Pangkotama dan mendapat persetujuan dari Kasad.
c. Organisasi Koramil

berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat

Nomor Perkasad/17 /IV /2008 tanggal 8 April 2008 tentang Organisasi dan
Tugas Komando Rayon Militer terdiri dari :
1) Pimpinan sebagai Komandan Koamil yang dijabat oleh seorang Pama
berpangkat Kapten dengan struktur Organisasi sbb dengan 1 wilayah
Kecamatan.
2) Pembantu Pimpinan terdiri dari Bamin Komsos, Bamin Bati TNI,
Bamin Wanwil.
3) Pelayanan pelaksana oleh .Bati Tuud.
4) Pelaksana oleh Babinsa.

Pimpinan sebagai Komandan Koamil yang dijabat oleh seorang Pama berpangkat
Kapten dengan struktur Organisasi dengan 2 atau lebih wilayah Kecamatan
(1) Pembantu Pimpinan terdiri dari Bamin Komsos, Bamin Bati TNI, Bamin
Wanwil.
(2) Pelayanan pelaksana oleh Bati Tuud.
(3) Bati Bung
(4) Pelaksana oleh Babinsa.
5. Kepemimpinan
Sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang telah dijabat oleh 27 Pejabat
Komandan Korem berturut-turut yaitu :
- Letkol Inf R. Kritarto Periode 1953 s/d 1954
Pada Januari 1953 Batalyon 206 dan Brigade IX dipindahkan dari Baturaja
ke Tanjung Karang menjadi Resimen Infantri Sub Terr-6 Teritorium II
Sumatera Selatan.
Batalyon 202 dipimpin Mayor Sukondo di Baturaja masuk
susunan Sub Terr-6 Teritorium II Sumatera Selatan.
- Letkol Inf Roesman

Periode 1954 s/d 1956.

- Letkol Inf H.V Morang

Periode 1956 s/d 1958.

- Letkol Inf Arifin Ahmad

Periode 1958 s/d 1959.

Pada tahun 1962 Resimen Infantri Sub Terr – 6 Territorium II
Sumatera Selatan diubah menjadi Komando Resor Militer ( Korem
Garuda Hitam, Kodam II/Sriwijaya

Tahun 1963 Korem Garuda

Hitam resmi menjadi Korem 043/Garuda Hitam di pimpin Letnan
Kolonel Infanteri Animan Ahyat.
- Letkol Inf Animan Ahyat

Periode 1959 s/d 1965.

- Letkol Inf Amir Yudo Winarno
- Kolonel Inf Umar Ibrahim

Periode 1965 s/d 1966.

Periode 1966 s/d 1968.

- Kolonel Inf E.W.P. Tambunan

Periode 1968 s/d 1969.

- Kolonel Inf J.A Lumenta

Periode 1969 s/d 1972.

- Kolonel Inf A.K. Hudoyo

Periode 1972 s/d 1978.

- Kolonel Inf J. Tatipata

Periode 1978 s/d 1980.

- Kolonel Art Istianto

Periode 1980 s/d 1981.

- Kolonel Inf Arifin

Periode 1981 s/d 1982.

- Kolonel Inf HR. Iskandar

Periode 1982 s/d 1987.Pada Tanggal

13 Desember 1984. Batalyon Infanteri 143/TWEJ masuk susunan
Korem 043/Garuda Hitam.
- Kolonel Inf Hendro Priyono

Periode 1987 s/d 1991.

- Kolonel Inf Yusman Yutam

Periode 1991 s/d 1992.

- Kolonel Inf Agum Gumelar
- Kolonel Inf Hariono Danoe

Periode 1992 s/d 1993.
Periode 1993 s/d 1994.

- Brigjen TNI SN. Suwisma Periode 1994 s/d 1996. Pada tahun
1994 terjadi penambahan Kodim baru yaitu Kodim 0422/Lambar
di Kabupaten Liwa.
- Kolonel Inf Ahmad Sanusi

Periode 1996 s/d 1996.

- Brigjen TNI Bibit Waluyo

Periode 1996 s/d 1997.

- Kolonel Inf Cornel Simbolon Periode 1997 s/d 1999. Pada tahun
1998 terjadi penambahan Kodim yaitu Kodim 0424/Tanggamus di
Kabupaten Tanggamus.
- Kolonel Inf H. Mujiono

Periode 1999 s/d 2202.

- Kolonel Inf Chairudin Aziz

Periode 2002 s/d 2005.

- Kolonel Inf Bambang Gandhi Periode 2005 s/d 2007.
- Kolonel Inf E. Hudawi Lubis Periode 2007 s/d 2008.
- Kolonel Inf Nugroho Widyotomo Periode 2008 s/d 2010
- Pada tahun 2008 terjadi perubahan/pembentukan Orgas yaitu :
1) Penambahan eselon pembantu pimpinan yaitu Pasi Log, Pasi Pers dan Pasi
Lat.
2) Perubahan pejabat Kapenrem semula Kapten menjadi pangkat Mayor.

3) Penambahan bidang Hukum yang dijabat seorang Pamen dengan pangkat
Mayor.
4) Perubahan bidang Pehubungan semula Kihubrem menjadi Timhub Kimarem
043/Gatam.
5) Penambahan Denhubrem yang secara operasional dibawah Danrem secara
administasi dibawah Hubdam II/Sriwijaya.
- Kolonel Inf Ibnu Darmawan 2010 s/d 2010
- Kolonel Inf Hinsa Siburian 2010 s/d 2011
- Kolonel Inf Joni Supriyanto 2011 s/d 2011
- Kolonel CZI Amalsyah Tarmizi 2011 s/d 2013
- Kolonel Inf Irwan Sihar Marpaung 2013 s/d 2014
- Kolonel ARM Drs. Winarto M. Kum 2014 s/d 2015
- Kolonel Inf Joko P Putranto MSC 2015 s/d 2016
- Kolonel Kav Supriyatna SIP MM 2016 s/d 2016
- Kolonel Inf Hadi Basuki 2016 s/d sekarang
B. Program-program Pendidikan, Pelaksanaan dan Tujuan bela Negara
pada Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung
Di Indonesia sendiri, program bela Negara, terutama yang terkait dengan
program bela Negara di bidang militer, masih belum dijalankan secara masiv dan

menyeluruh. Meski pun begitu, program ini pada dasar nya tetap dijalankan oleh
pemerintah melalui resimen – resimen khusus baik itu di perguruan tinggi, di
sekolah menengah atas, atau pun di tempat – tempat lain melalui sosialisasi dan
pengarahan serta memberikan materi Wawasan Kebangsaan Bela Negara.
Kegiatan yang berhubungan dengan Bela Negara sendiri sering di
lakukan di berbagai tempat seperti yang dilakukan Kepala Staf Korem
043/Gatam Letnan Kolonel Inf Utten Simbolon yang memberikan materi
Wawasan Kebangsaan tentang Nilai-Nilai Pancasila kepada Mahasiswa
Fakultas Tarbyah IAIN Lampung pada hari Kamis tangal , 12 Januari
2017. Di aula Rektorat IAIN Lampung Jl. Letkol. H. Hendro Suratmin
Sukarame Bandar Lampung. Dengan jumlah peserta kurang lebih 300
orang.
Kegiatan yang di prakarsai oleh Dewan Legislatif Mahasiswa
Fakultas (DLMF) yang Diketuai M. ALi tergabung pada

mahasiswa

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan ini mengambil Tema, “ Dengan
Berubahnya Status IAIN menjadi UIN Kita Tingkatkan Dewan Legislatif
Mahasiswa Fakultas (DLMF) Menuju Sebuah Lembaga yang berkwalitas
Lebih Baik,”.
Materi wasbang yang di berikan oleh Kepala Staf Korem 043/Gatam
untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya
wawasan kebangsaan yang meliputi empat pilar kebangsaan yaitu

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, yang akhir-akhir ini
sudah mulai luntur dan pudar," dan Peduli Bangsa serta Proxy war.
Menurut Kasrem, di hadapan mahasiswa , menjelaskan berbagai
kalangan berpandangan bahwa perkembangan politik, ekonomi, sosial dan
budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan,bahkan kekhawatiran
itu semakin menjadi nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh
setiap warga negara yakni memudarnya wawasan kebangsaan dan rasa
cinta tanah air.
Dan yang lebih menyedihkan lagi bilamana masyarakat kita
kehilangan wawasan tentang makna hakekat bangsa dan kebangsaan
sebagai penggerak wawasan, sehingga akan mendorong terjadinya
perpecahan.
Hadir dan turut mendampingi Kasrem, wakil Rektor IAIN
Lampung prof. Khairil Anwar, Dekan Fakultas Tarbiyah Saiful A., Pasi
Ter Rem 043/Gatam Mayor prabowo serta para Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Raden Intan Lampung.
Kegiatan bela Negara juga tergambarkan melalui hubungan baik
antara warga Negara dan anggota TNI yang di lakukan Kodim 0426/ Tulang
bawang melalui kegiatan pembukaan TMMD ke 99 bertempat di Lapangan
Desa Tanjung Jaya kecamatan Rawa jitu Utara Kabupaten Mesuji yang di
pimpin langsung oleh Bupati Mesuji Khamamik . SH yang di dampingi oleh
Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Hadi basuki S. Sos MM pada 4 Juli 2017 lalu.

Dandim 0426/Tuba

Letkol Kav Fiandar memberikan keterangan

Kegiatan TMMD ke 99 meliputi pekerjaan Fisik dan Non Fisik Yaitu
Pembukaan Jalan baru desa Rawajitu sepanjang 300 m, Pembuatan jembatan
Penghubung

antar

desa

Rawa

jitu

utara

dan

rehab

dan pembuatan Pos Kamling sementara untuk Non Fisik meliputi

rumah

ibadah

Penyuluhan

Kesehatan, Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Penyuluhan pertanian dan Kb
Kesehatan.
kata Dandim 0426/Tuba Selain itu Pelaksanan TMMD ke 99 dimulai dari
Pra TMMD selama 14 hari dan kegiatan inti selama 30 hari. Yang
mengerahkan 150 Prajurit TNI dan Masyarakat.
Danrem 043/Gatam Kolonel Hadi Basuki, menambahkan Tujuan dan
manfaat TMMD ke 99 adalah untuk sarana dalam Kemanunggalan TNI dan
Masyarakat serta menjaga dan melestarikan gotong rotong di tengahtengah masyarakat. TMMD ke 99 mengambil tema "Dengan Semangat
Kemanunggalan TNI DAN Rakyat Kita Percepat Pembangunan Di Daerah Guna
Meningkatkan

Kesejahteraan

Masyarakat

Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI "
Kegiatan di buka pada pukul 09.00 Wib, turut hadir dalam kegiatan
tersebut, Kapolresta Mesuji AKBP Prianto Teguh N, Dandim 0411/Lampung
Tengah Letkol Inf Jajang Kurniawan, Dandenkesyah Letkol Dr. Angiat Sahat,
Kasi Log rem 043/Gatam Letkol Inf Prabowo. Perwakilan Lanud dan Marinir
serta para camat Kabupaten Mesuji.

Kegiatan bela Negara juga dilakukan melalui kegiatan penanaman
pohon sebagai bentuk cinta tanah air sebelum memberikan pengarahan dan
Sosialisasi Kebangsaan yang di adakan Korem 043/Gatam, Kolonel Inf Hadi
Basuki, S.Sos. MM, memberikan materi kepada Kader Bela Negara Kota
Bandar Lampung bertempat di Aula gedung petemuan SMPN 2 Bandar
Lampung beralamat Jalan Pramuka Bandar lampung dengan jumlah
peserta 250 kader bela Negara.
Kegiatan sosialisasi pemeliharaan Kader Bela Negara yang di
Prakarsai Kementrian Pertahanan (Kemhan) Mabes TNI dan Pemda Kota
Bandar Lampung berlangsung selama 2 hari dari tanggal, 14 s/d 15
Februari 2017 di Pimpin dan sekaligus di buka oleh Dirjen Pothan
Kemhan, Kolonel Arh Eddy Endrayana.
Dalam Materinya, Peningkatan KESADARAN BELA NEGARA
harus menjadi perhatian utama bagi generasi muda. Sejak memasuki era
Reformasi, dirasakan semakin memudarnya Wawasan Kebangsaan bagi
masyarakat,

khususnya

bagi

generasi

kepedulian terhadap Bela Negara.

muda,

sehingga

kurangnya

Kita pahami bersama bahwa Bela

Negara merupakan sebuah keniscayaan bagi semua komponen bangsa
Indonesia, sesuai Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, serta Pasal 30 ayat 1 dan 2
UUD 1945. Definisi Bela Negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga
negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan Negara seutuhnya.
Oleh karena itu, pendidikan Kesadaran Bela Negara harus
ditanamkan kembali secara terencana, berkelanjutan, sistematis, dan
komprehensif kepada semua orang tanpa terkecuali, khususnya generasi
muda dan menyadarkan akan pentingnya Bela Negara dan Bangsa, diatas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan agar nilai-nilai Persatuan,
Kesatuan,

Cinta

Tanah

Air,

dan

Wawasan

Kebangsaan dapat terus terjaga dan kokoh kembali.
Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara tidak saja ditujukan untuk
menghasilkan kualitas manusia Indonesia yang dapat mengembangkan
kemampuan dan kesediaan untuk mempertahankan dan membela bangsa, Negara
dan tanah air, tetapi juga memberikan bekal sebagai warga Negara Indonesia
yang baik, terutama dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan
bangsa dan Negara serta membangkitkan kehidupan bangsa dan Negara serta
membangkitkan motivasi dan dedikasi berupa rasa turut memiliki, rasa ikut
tanggung jawab serta turut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional guna
mewujudkan suatu masyarakat yang tentram.
Pada hakikatnya tujuan Bela Negara bertujuan untuk menumbuhkan :
a. Kecintaan kepada tanah air
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia

c. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara
d. Kerelaan berkorban untuk Negara
e. Memiliki kemampuan awal bela Negara
Memiliki

kerelaan

berkorban

untuk

Negara

dan

bangsa,

dalam

perwujudannya sebagai berikut.
Rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk
kepentingan umum, sehingga siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan
bangsa dan Negara. Dalam tatanan teoritis tujuan bela Negara sangat luas
cangkupannya sama seperti yang di jelaskan
Holil Adi Syaputra mengenai tujuan bela Negara tak lain dan tak bukan
untuk membangkitkan semangat Nasionalisme, kecintaan kepada Negara ini serta
memperkokoh NKRI.65 M. Choiril Anwar menambahkan bahwa tujuan bela
Negara itu sendiri untuk mempertahankan istitusi 4 pilar yaitu Pancasila,
Undang- undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka
tunggal ika66
Berdasarkan definisi di atas, dapat di katakana bahwa Tujuan Bela adalah
mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan
yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut guna meniadakan setiap
ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan

65 Holil Adi Syaputra, wawancara dengan penulis, Makorem Gatam, Lampung, 21 Desember
2016.
66 M. Choiril Anwar, wawancara dengan penulis, Makorem Gatam, Lampung, 21 Desember
2016.

Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara, kesatuan dan Persatuan Bangsa, keutuhan
wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV
ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG BELA NEGARA DI INDONESIA

A. Peraturan Bela Negara di Indonesia Dan Dasar Hukumnya
Berikut ini dasar hukum yang dapat di jadikan sebagai landasan
pengambilan kebijakan tentang pelaksanaan bela Negara. Beberapa dasar hukum
dan peraturan tentang wajib bela Negara:
1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan
Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan
Rakyat.
3. Undang- Undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok
Pertahanan dan Keamanan Negara republic Indonesia, diubah dengan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1988.s
4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan Pasal
27 ayat 3.
7. Undang- Undang No. 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih.
8. Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal
6B. “Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upata pembelaan
Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Undang- Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 30 yang berbunyi
lengkap: “ Seluruh warga Negara Indonesia berhak dan wajib untuk membela
Negara Indonesia ketika di butuhkan. Bunyi selanjutnya adalah syarat- syarat
tentang pembelaan diatur dengan Undang- Undang”.
Adapun syarat dan aturan pembelaan Negara dilakukan ditentukan melalui
Undang- Undang dan peraturan Negara. Yang telah di sebutkan diatas .
Maka masing- masing warga Negara mau tidak mau harus ikut serta dalam
membela Negara Indonesia. Membela Negara dari ancaman, gangguan,
tantangan, dan hambatan yang harus dihadapi baik itu berasal dari dalam maupun
dari luar.
B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap peraturan Bela Negara di Indonesia.
Wilayah kajian Fiqih Siyasah dalam konteks Ke-Indonesiaan Jika Siyasah
dipandanag sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Maka ia senantiasa
terlibat dalam pergulatan social, pergumulan politik. Dan bela Negara di
Indonesia tergolong kedalam Fiqh Siyasah Dusturiyyah.
Sejalan dengan pandangan demikian, pemecahan atas berbagai masalah
yang terkait dengan ikhwal Siyasah Syar‟iyyah lebih bersifat kontekstual,
sehingga dengan demikian gejala Siyasah Syar‟iyyah tidak serta merta menjadi
nisbi (relatif), karena ia memiliki kemutlakan. Paling tidak, ia terkait kemestian
untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.
Menerjemahkan Fiqih secara Indonesia

Sebagaimana kita maklumi, Indonesia merupakan sebuah bangsa dan Negara
dengan tingkat kemajemukan ( pluralitas ) yang sangat tinggi. Pluralitas ini
bukan hanya dari segi etnis, suku, budaya dan bahasa, melainkan juga pluralitas
dalam segi keyakinan beragama.
Kemajemukan agama ini layak mendapat perhatian khusus, mengingat
kenyataan bahwa agama menyangkut keyakinan manusia yang paling dalam
seringkali, keyakinan yang suci ini mampu membuat orang mengorbankan apa
saja, termasuk nyawa, karena perlu mempertahankan imannya. Potensi seperi ini
membuat kemajemukan Agama di suatu masyarakat mudah memunculka konflik
jika masing-masing pemeluk agama tidak menyikapi perbedaan keyakinan secara
arif dan benar.
Berangkat dari kemajemukan tersebut, maka hubungan antar kelompok
umat beragama dalam suatu bangsa harus dibangun atas dasar kepentingan
bersama untuk menciptakan suatu bangsa yang besar, adil, dan sejahtera.
Kesepakatan bangsa Indonesia yang majemuk dari segi agama untuk hidup
bersama dalam kedamaian dibawah naungan Negara merupakan suatu
kesepakatan Nasional yang sah dan mengikat bagi semua anak bangsa.
Dilihat dari hukum Islam, maka sila pertama dapat dipahami identik
dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam
ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya
bagi pemeluk-pemeluk agama lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka
masing-masing.

Disinilah peranan Islam dalam menjunjung tinggi perbadaan yang ada pada
Negara Indonesia, menjunjung tinggi heterogenitas dan keanekaragaman umat
yang ada di Indonesia dalam menetapkan suatu ketetapan hokum.
Walaupun Islam berlaku sebagai kelompok mayoritas dalam Negara ini
namun tidak bisa bertindak sesuai tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang
terkandung dalam dasar Negara.
Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam nomokrasi Islam seperti
musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan secara konstitusional baik
secara eksplisit maupun implicit dapat dibaca dalam UUD 1945. Prinsip
musyawarah secara tegas dirumuskan dalam sila ketiga dan keempat.
Penerapan prinsip musyawarah dapat pula dikaitkan dengan perkataan
“permusyawaratan” yang sudah dilembagakan sebagai majelis permusyawaratan
rakyat, yang merupakan badan tertinggi dalam struktur pemerintahan Negara
republic Indonesia.
Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah Negeri tempat
kelahiran. hal ini dengan istilah al-wathan al-ashli yaitu tempat kelahiran
seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.

Hadits tersebut berbunyi:
حب الىطي هي اإليواى
“cinta tanah air merupakan bagian dari pada keimanan”

Cinta pada tanah air ( yang ditegakan di dalam syari‟at Islam ) adalah
sebagian dari iman. Hal itu, karena cintanya pada tanah air tersebut didasari atas
cintanya pada Allah. Karena Allah mencintai tanah air yang ditegakan di dalam
Syariat Islam. Sebaliknya, Allah membenci tanah air yang menginjak-injak
hukum-Nya. Tanah air seperti ini tidak boleh dibela dan dicintai kecuali dalam
rangka menegakkan hukum Allah.

Cinta pada tanah air tidak dilarang oleh agama. Cinta tanah air bagi
seorang muslim adalah memajukan pelajaran, perekonomian, pertukangan dan
sebagainya yang memajukan kaum muslimin dan memakmurkan negerinegerinya.

Dari tulisan di atas terlihat jelas perbedaan antara mencintai tanah air atau
membela Negara sebagai tabi‟at dasar manusia dan ashobiyyah yang identik
dengan nasionalisme sebagai pandangan hidup. Ashobiyyah adalah bila
seseorang menolong suatu kaum, tanpa melihat ia dalam keadaan benar atau
salah. Ashobiyah ini sering juga disebut oleh beberapa kalangan dengan
Solidaritas Sosial.

Dari definisi ini maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar
tempat kelahiran tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita
menetap. Dapat dipahami pula bahwa membela Negara dan mencintai tanah air
adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal.

Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya
sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika
jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah
airnya dicela

Dari penjelasan singkat ini maka setidaknya kita dapat menarik kesimpulan
bahwa mencintai tanah air merupakan tabiat dasar manusia, di samping itu juga
dianjurkan oleh syara` (agama). tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita.
Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai
Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim
merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul wathan minal
iman (Cinta tanah air sebagian dari iman).

BAB V
KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 30 yang berbunyi
lengkap: “ Seluruh warga Negara Indonesia berhak dan wajib untuk
membela Negara Indonesia ketika di butuhkan. Bunyi selanjutnya adalah
syarat- syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang- Undang”.
Maka masing- masing warga Negara mau tidak mau harus ikut serta dalam
membela Negara Indonesia. Membela Negara dari ancaman, gangguan,
tantangan, dan hambatan yang harus dihadapi baik itu berasal dari dalam
maupun dari luar.
2. Dalam pandangan Fiqh Siyasah membela Negara merupakan tabiat dasar
manusia, di samping itu juga dianjurkan oleh syara` (agama) dan
mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk
dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang
beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas
penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna
penting pernyataan

ِحُّبُ اْلوَطَهِ مِهَ ْاإلِيْمَان
“Cinta tanah air sebagian dari iman”.
B. SARAN
1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan Siyasah diharapkan selalu
berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur‟an dan AsSunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari
hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. Sedangkan
dalam bela Negara berhati- hatilah jangan sekali-kali menodai tanah
kelahiran kita ini dengan perbuatan yang tidak baik, karena tercela satu
bernoda semua.
2. Bela Negara adalah program sangat baik yang membahas tentang
kecintaan setiap warga terhadap tanah airnya, program bela Negara sendiri
sebuah program yang membutuhkan anggaran dana yang sangat besar,
alangkah baik nya kita melakukan kegiatan yang bentuk dan tujuannya
sama dengan suatu system yang sudah terbentuk dengan melalui Menteri
pendidikan. Hal yang ditakutkan banyaknya kucuran dana juga semakin
banyak nya kecurangan- kecurangan yang terjadi.
3. Melibatkan Organisasi- organisasi yang sudah ada serta meningkatkan dan
mendukung segala bentuk kegiatan yang positif yang tidak menimbulkan
keruntuhan NKRI seperti Hansip, Menwa, Pramuka, HMI, PMII dan lain
sebagainnya.
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