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ABSTRAK 

 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana 

Paspor mengatur tentang pelaksanaan paspor. Peraturan ini dibuat 

untuk mengatur tata cara pelaksanaan paspor agar sesuai dengan 

standar operasional procedure. Dikarenakan pentingnya memiliki 

paspor dan permintaan pemohon pembuatan paspor yang banyak 

dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur agar sesuai dengan 

SOP. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih saja ada hal-hal 

yang tidak sesuai dengan SOP. Yaitu tentang tenggak waktu 

pembuatan paspor yang seharusnya hanya empat hari menjadi lebih 

dari waktu yang telah ditentukan. Rumusan dalam penelitian ini 

adalah adalah bagaimana implementasi peraturan menteri hukum 

dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan 

surat laksana perjalanan paspor pasal 22 ayat (1) di kantor imigrasi 

kelas 1 TPI Bandar Lampung dan bagaimana prespektif fiqh siyasah 

terhadap implementasi peraturan menteri hukum dan hak asasi 

manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat laksana 

perjalanan paspor pasal 22 ayat (1) di kantor imigrasi kelas 1 TPI 

Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berasal dari wawancara, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan cara 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 40 orang dan sampel yang diambil adalah 25 orang 

pemohon paspor dan kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar 

Lampung.Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 

2014 tentang paspor biasa dan surat laksana perjalanan paspor pasal 

22 ayat (1) di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung belum 

berjalan dengan baik walaupun sudah memaksimalkan melakukan 

pelayanan. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dalam 

memberikan pelayanan berupa pembuatan Paspor sudah berupaya 

semaksimal mungkin, namun pelaksanaan  pelayanan pembuatan 

paspor belum sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi 

manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat 

perjalanan laksana paspor pasal 22 ayat (1). Hal itu dikarenakan 

kualitas jaringan yang tidak maksimal, kuota penerimaan pendaftar 

yang terbatas, kurangnya pengetahuan pendaftar terhadap 

pendaftaran online, antrian yang lama, mengutamakan yang mau 

keluar negeri yang melalui biro atau agent, dan proses yang lama. 



 
 

iii 

Sehingga terjadi keterlambatan dalam tenggak waktu yang telah 

ditentukan. Pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 

Bandar Lampung dalam tinjauan Fiqh Siyasah sudah baik. Karena 

masih ada beberapa faktor yang menghambat kinerja petugas Kantor 

Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. Kekurangannya yaitu masih 

belum memenuhi hak rakyat yang terdapat di Piagam Madinah yaitu 

tentang persamaan hak. 
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MOTTO 

 

                    

                    

                           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”. (Qs. An-Nisa-59) 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 22 Ayat (1) 

Perspektif  Fiqh Siyasah (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 

Bandar Lampung)”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian 

dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai 

istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan 

dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti 

kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat 

digambarkan dengan jelas. Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Peraturan Menteri 

Sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri 

berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaran 

urusan tertentu dalam pemerintahan.
1
 

2. Menteri Hukum dan HAM 

Menteri hukum dan ham adalah kementerian dalam 

Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum 

dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia berada di bawah dan 

                                                           
 

1
 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang Undangan. 
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bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri. 

3. Paspor Biasa 

Paspor biasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara 

Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar 

negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
2
 

4. Surat Perjalanan Laksana Paspor 

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor 

adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam 

keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu 

tertentu.
3
 

5. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemashalatan 

bagi manusia itu sendiri.
4
 Jadi yang dimaksud perspektif 

fiqh siyasah adalah sudut pandang mengenai suatu 

peraturan untuk kebaikan masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

maksud judul skripsi ini adalah suatu penguraian mengenai 

implementasi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat 

Perjalanan Laksana Paspor Pasal 22 Ayat (1) Perspektif Fiqh 

Siyasah di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan jumlah manusia yang berpindah tempat dari 

suatu negara ke negara lain pada era globalisasi ini semakin tak 

terbantahkan. Mereka pergi dengan berbagai alasan, ada yang 

                                                           
2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat (16). 
3
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 

Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2). 
4
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik 

Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4. 
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melanjutkan pendidikan, bekerja, atau berlibur. Namun, ketika 

melakukan perjalanan ke luar negeri wajib untuk melengkapi 

persyaratan perjalanan ke luar negeri. Hal yang terpenting dimiliki 

seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu memiliki 

dokumen perjalanan yang sah. 

Dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas paspor 

dan surat perjalanan laksana paspor. Paspor terdiri atas paspor 

diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Surat perjalanan laksana 

paspor terdiri atas surat perjalanan laksana paspor untuk warga 

negara Indonesia, surat perjalanan paspor untuk orang asing, dan 

surat perjalanan lintas batas. 

Paspor adalah dokumen perjalanan resmi yang dikeluarkan 

oleh pejabat pemerintahan yang berwenang kepada warga negaranya 

di mana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk 

dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya tertera 

identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama 

berada di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air.  

Setiap warga negara harus memiliki paspor dalam melakukan 

perjalanan internasional.  Paspor harus ditunjukan ketika akan 

memasuki perbatasan suatu negara, meskipun di beberapa negara 

ada perjanjian warga negara tertentu dapat memasuki negara lain 

dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) 

atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas imigrasi 

negara tempat kedatangan sebagai bukti tanda izin untuk memasuki 

suatu negara. Hal ini terdapat di Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun  2011 Tentang Keimigrasian Pasal 8 Ayat 

(1) “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib 

memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku”.
5
 

Sanksi pidana apabila seseorang tidak memiliki dokumen 

perjalanan yang sah dan masih berlaku akan dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pentingnya memiliki 

dokumen perjalanan sudah tidak bisa disangkalkan, melihat 

bagaimana sanksi pidana yang akan didapatkan seseorang apabila 

                                                           
 5  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrasian Pasal 8 Ayat (1). 



4 
 

 
 

tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan akan tergolong 

subjek penolakan dari petugas imigrasi atau akan di deportasi. 

Perlu diketahui bahwa pembuatan Paspor tidak lepas dari 

proses imigrasi. Peran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang 

negara merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan, karena 

merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah 

keberangkatan dan kedatangan seseorang dari dan keluar wilayah 

suatu Negara. Imigrasi mempunyai aturan-aturan yang menentukan 

orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia 

ini.
6
 

Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat 

Laksana Perjalanan Paspor untuk memperjelas bagaimana cara-cara 

mendaftar dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Standar 

Operasional Prosedur dibuat oleh pimpinan berguna untuk 

melindungi unit kerja dari mal praktek atau kesalahan administrasi 

lainnya sehingga akan mudah bagi pegawainya untuk mengerjakan 

pekerjaan dengan tahap yang telah ditetapkan mulai dari langkah 

awal sampai penyelesaian pembuatan paspor secara urut.
7
 Dengan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, diharapkan tidak lagi 

terjadi penyimpangan pekerjaan dan hambatan yang ada akan 

ditekan sekecil mungkin sehingga pekerjaan terselesaikan secara 

tepat sesuai jadwal yang ditentukan serta tidak ada lagi pengurus 

paspor yang dirugikan akibat mal paraktek atau kesalahan 

administrasi. 

Pengaturan tarif dan jangka waktu pembuatan paspor terdapat 

pada angka IV PP No. 47 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dijelaskan bahwa Paspor 

Biasa 48 Halaman untuk WNI Per Buku Rp 300.000,00. Paspor 

                                                           
 

6
 Ratna Kumaladewi S, Prosedur Pembuatan Paspor Di Kantor 

Imigrasi Kelas I A Surakarta, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 

2009), 3. 

 
7
 Ibid. 
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Biasa Elektronis (E-Passport) 48 Halaman untuk WNI Per Buku Rp 

600.000,00.
8
 

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 

Tahun 2014 mengatur tentang jangka waktu pengurusan paspor 

yang berbunyi : 

“Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor 

biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan 

wawancara.”
9

 Pada pasal  ini dijelaskan bahwa paspor dapat 

diterbitkan paling lama 4 (empat) hari setelah data seseorang 

dinyatakan lengkap. Peraturan ini sangatlah membantu ketika 

seorang warga negara ingin segera melakukan perjalanan ke 

antarnegara karena waktu penerbitan paspor hanya maksimal 4 

(empat) hari kerja. 

Akan tetapi, sering terjadi keterlambatan penerbitan paspor 

yang seharusnya selesai 4 (empat) hari tetapi bisa sampai 

berminggu-minggu. Adanya laporan masyarakat dalam artikel 

Tribun Lampung pada Senin, 8 Juli 2019 tentang warga yang 

mengeluhkan keterlambatan pembuatan paspor. “Kalau menurut 

saya sih agak lama ya, kalau bisa dipercepatlah jangan sampai 15 

hari, karena kami juga mau bekerja” kata Sunaryo di depan Kantor 

Imigrasi.
10

 Hal ini sangatlah disayangkan dan sangat merugikan 

masyarakat yang memiliki kepentingan ke luar negeri sehingga ia 

akan menunggu untuk mendapatkan paspor walaupun telah 

dinyatakan lengkap persyaratan ataupun data, hal ini secara tidak 

langsung merugikan masyarakat yang membuat paspor. Pemberian 

kuota untuk jumlah pendaftar juga merugikan apabila jumlah 

pendaftar setiap harinya lebih dari kuota yang diberikan. Sehingga, 

pendaftar harus kembali lagi esok hari atau menggunakan jasa orang 

                                                           
 

8
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Angka IV. 

 
9
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 

Tahun  2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Laksana Perjalanan Paspor 

Pasal 22 Ayat (1). 

 10 Kiki Adipratama, “Warga Keluhkan Pembuatan Paspor Lambat 

Sampai 15 Hari”, https://lampung.tribunnews.com/2019/07/08/warga-

keluhkan-pembuatan-paspor-lambat-sampai-15-hari, diakses pada 17 Mei 

2020 Pukul 06:20 WIB. 

https://lampung.tribunnews.com/2019/07/08/warga-keluhkan-pembuatan-paspor-lambat-sampai-15-hari
https://lampung.tribunnews.com/2019/07/08/warga-keluhkan-pembuatan-paspor-lambat-sampai-15-hari
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ketiga. Kantor imigrasi membuka pendaftaran secara online dengan 

kuota yang telah ditentukan. Hal ini memudahkan tetapi juga 

menyulitkan apabila pendaftar tidak mengetahui cara-caranya. 

Dalam Islam, perbuatan yang merugikan dan menyulitkan 

orang lain sangatlah tidak diperbolehkan karna sama saja dengan 

berbuat zalim. Larangan untuk melakukan perbuatan merugikan 

orang lain itu disebutkan oleh Allah swt di dalam banyak ayat Al-

Qur‟an dan ditegaskan pula dalam beberapa hadis Qudsi. Di antara 

hadis Qudsi di mana Allah mengharamkan kezaliman itu adalah 

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersumber dari Abu 

Dzar al-Ghifariy. 

Dari Abu Dzarr, dari Nabi Muhammad saw., dalam sebuah 

riwayat yang diterimanya dari Allah swt, di mana Allah swt 

berfirman:  

ٍِْه َعْن  ََْما ٍَْرِو َِْه َوَسهََّمفِ ٌِّ َصهَّي هللاُ َعهَ ٌَ هللاُ َعْنهُ َعِن اننَّبِ َعْن أَبِي َذرٍّ انِغفَاِرً َرِض

ْمُت انظُّْهَم َعهَي نَْفِسي َوجَ  ًما َربِِّه َعزَّ َوَجمَّ أَنَّهُ قَاَل: ٍَا ِعبَاِدى إِنِّي َحرَّ َْنَُكْم ُمَحرَّ َعْهتُهُ بَ

 فاَلَ تَظَانَُموا

“Wahai hamba-Ku,sesungguhnya Aku mengharamkan 

kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu 

haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling 

menzalim”.
11

 

 

Pada hadis ini dijelaskan bahwa dilarangnya berbuat zalim. Menurut 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) zalim berartibengis, tidak 

menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam.
12

 Melihat rakyat memiliki 

hak yang harus dipenuhi oleh pemimpinnya setelah dipenuhinya 

kewajibannya, maka pemimpin atau pemerintah dilarang dalam 

berbuat zalim. 

                                                           
 

11
 Nashih Nashrullah, “Hadits Larangan Berbuat Zalim dan 

Penjelasannya”, https://republika.co.id/berita/q9tazf320/hadits-larangan-

berbuat-zalim-dan-penjelasannya, diakses pada 10 Mei 2020. 

 
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta:  Balai Pustaka, 2003), 75. 

https://republika.co.id/berita/q9tazf320/hadits-larangan-berbuat-zalim-dan-penjelasannya
https://republika.co.id/berita/q9tazf320/hadits-larangan-berbuat-zalim-dan-penjelasannya
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Dari latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui dan 

meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Paspor Biasa dan Surat Laksana Perjalanan Paspor Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung). 

 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada upaya kantor 

imigrasi kelas 1 Bandar Lampung dalam menerapkan Pasal 22 Ayat 

(1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 

Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana 

Paspor. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah-

masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor 

Biasa dan Surat Laksana Perjalanan Paspor Pasal 22 Ayat 

(1) di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI  Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana prespektif fiqh siyasah terhadap Implementasi 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Laksana 

Perjalanan Paspor Pasal 22 Ayat (1) di Kantor Imigrasi 

Kelas 1 TPI Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Paspor Biasa dan Surat Laksana Perjalanan Paspor 

Pasal 22 Ayat (1) di kantor imigrasi Kelas 1 TPI Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap 

penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan 

Surat Laksana Perjalanan Paspor Pasal 22 Ayat (1) di 

Kantor Imigrasi Kelas1 TPI Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan 

masalah Paspor dan Surat Laksana Perjalanan Paspor. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu 

keilmuan dibidang Siyasah dan sebagai salah satu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa literatur yang penulis dapati tentang penelitian 

yang hampir sama dengan pembahasaan penelitian penulis. Berikut 

beberapa literatur yang ditemukan. 

Skripsi Dede Rachmat, 2019. Fakultas Syari‟ah Uin Raden 

Intan Lampung, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-

Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Peneliti ini 

meneliti tentang syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia 

menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 dan menganalisis 

bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap syarat orang masuk dan 

keluar wilayah Indonesia. 

Mereka yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib 

memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa, Paspor dan Surat 

Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, 

Paspor dinas, dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor 

terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara 

Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dan 

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Di dalam fiqh 

siyasah warga negara asing dikenal dengan istilah musta‟min. Jika 
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musta‟min beragama Islam maka diperbolehkan masuk dar al-harb 

selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan 

kembali ke dar al-Islam sebelum izinnya habis. Status yang 

bersangkutan masih tetap Muslim.  Namun, jika musta‟min itu 

seorang kafir harbi yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh 

tinggal di sana selama satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu 

tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar jizyah 

atau keluar dari dar al-Islam.
13

 

Skripsi Lusy Setiowati, 2016. Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Kualitas 

Pelayanan Publik Keimigrasian Dalam Pembuatan Paspor Perspektif 

Good Governance (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta)”. 

Peneliti ini membahas tentang Kualitas Pelayanan Publik 

Keimigrasian dalam Pembuatan Paspor Perspektif Good 

Governance yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta, 

dan meneliti apakah kantor imigrasi kelas  1 Yogyakarta sudah 

memenuhi prinsip good governance. 

Kualitas pelayanan pubik keimigrasian di kantor imigrasi 

kelas 1 Yogyakarta sudah dapat dikatakan memenuhi kualitas dan 

perspektif good governance namun permasalahannya ada di dalam 

masyarakat karena tidak mendukung kegiatan good governance 

karena untuk mencapai good governance yang maksimal harus ada 

juga campur tangan dari masyarakat.
14

 

Perbedaan skripsi Lusy Setiowati dengan penulis yaitu Lusy 

Setiowati meneliti tetang kualitas pelayanan publik keimigrasian 

dalam pembuatan paspor dalam perspektif Good Governance 

sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana penerapan peraturan 

menteri hukum dan ham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa 

dan surat laksana perjalanan paspor dalam perspektif fiqh siyasah di 

kantor imigrasi kelas  Bandar Lampung. 

                                                           
 

13
 Dede Rachmat, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 8 

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 

 14
 Lusy Setiowati, “Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian 

Dalam Pembuatan Paspor Perspektif Good Governance (Studi di Kantor 

Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta,  2016). 
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Skripsi Vinadita Utari, 2016. Fakultas Hukum Universitas 

Andalas, “Pelayanan Pembuatan Paspor Sebagai Dokumen 

Perjalanan Lintas Negara di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang”. 

Peneliti ini meneliti bagaimana pelayanan pembuatan paspor 

sebagai perjalanan lintas negara di Kantor Imigrasi Kelas I Padang 

dan kendala apa saja yang ditemui dalam pembuatan paspor. 

Pelayanan pembuatan paspor sebagai dokumen perjalanan 

lintas negara di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang belum cukup baik. 

Karena lemahnya pengawasan secara fungsional oleh instansi 

vertikal sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan 

petugas imigrasi masih ada dan maraknya calo maupun oknum 

petugas imigrasi yang bermain dalam pembuatan paspor. Walaupun 

dari segi sarana dan prasarana sudah ditingkatkan namun tidak 

menekan angka pertumbuhan calo. Sehingga calo tersebut bebas 

beroperasi di sekitar Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang. Kendala yang 

sering ditemui dalam pembuatan paspor secara hukum yakni 

lemahnya pengawasan intern terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan sehingga masih terdapat pelanggaran terhadap 

PP No. 47 Tahun 2014 tentang tarif pembuatan paspor biasa, Pasal 

22 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang jangka waktu 

pengurusan paspor, dan Surat Edaran Kemenkumham No. IMI-

GR.01-1617 tentang Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SOP) 

Paspor Biasa. Selain itu dari sisi petugas imigrasi terdapat kendala 

berupa kurangnya perhatian masyarakat terhadap data pribadi, 

kerusakan pada mesin pencetakan paspor dan jaringan. Sedangkan 

dari sisi pemohon paspor terkendala dengan pelayanan yang kurang 

memadai, antrean, pembayaran ke BNI, berkas yang kurang 

lengkap/sesuai, lamanya proses pengambilan paspor dan jumlah 

pegawai imigrasi yang sedikit. Kendala tersebut dapat dibenahi 

apabila faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terpenuhi.
15

 

Perbedaan skripsi Vinadita Utari dengan penulis yaitu 

Vinadita Utari meneliti tentang bagaimana pelayanan pembuatan 

paspor di kantor imigrasi kelas 1 Padang sedangkan penulis meneliti 

                                                           
 

15
 Vinadita Utari, “Pelayanan Pembuatan Paspor Sebagai 

Dokumen Perjalanan Lintas Negara di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang” 

(Skripsi, Universitas Andalas, 2016). 
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tentang bagaimana penerapan peraturan menteri hukum dan ham 

nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat laksana 

perjalanan paspor dalam perspektif fiqh siyasah di kantor imigrasi 

kelas  Bandar Lampung. 

Skripsi Risenda Teguh Bayu Pratama, 2018. Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, “Implementasi Pasal 3 Huruf B Peraturan 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 

Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Studi 

di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu)”. Peneliti ini membahas mengenai 

keterkaitan kantor Imigrasi Kelas 1 Palu dalam permohonan paspor 

biasa yang diajukan secara elektronik yang ditinjau dari Peraturan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 

tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor Pasal 3 

Huruf (b). 

Dalam suatu pemerintahan dikenal dengan adanya pelayanan 

publik, pada pelayanan publik asas kepentingan umum dan asas 

pelayanan yang baik harus digunakan. Konsep pelayanan publik 

haruslah bersifat adaptif dan terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara maksimal. Upaya pengembangan pelayanan 

publik yang dilakukan secara elektronik/online yaitu permohonan 

paspor secara elektronik tersebut diharapkan dapat berlangsung 

secara maksimal agar dapat mempermudah masyarakat dalam 

mengajukan permohonan pembuatan paspor. Berdasarkan penelitian 

ini, diperoleh hasil bahwa mengenai Implementasi Pasal 3 huruf (b) 

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 

tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana 

Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu belum berjalan secara 

efektif, dengan melihat dari penerapan yang ada dilapangan tidak 

berjalan dengan maksimal dikarnakan adanya sistem terpusat yang 

sedang adanya peremajaan sistem serta penulis memuat keefektifan 

dari realisasi implementasi dalam penerapan permohonan paspor 

secara elektronik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor 

Imigrasi Kelas  1 Palu belum maksimal dalam mengatasi 
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permasalahan permohonan paspor yang diajukan secara 

elektronik/online.
16

 

Perbedaan skripsi Risenda Teguh Bayu Pratama dengan 

penulis yaitu Risenda Teguh Bayu Pratama meneliti tentang 

bagaimana implementasi pasal 3 huruf  B peraturan kementerian 

hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor 

biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Sedangkan penulis 

meneliti tentang bagaimana penerapan peraturan menteri hukum dan 

ham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat laksana 

perjalanan paspor dalam perspektif fiqh siyasah di kantor imigrasi 

kelas  Bandar Lampung. 

Setiap penulis memiliki sudut pandangnya masing-masing. 

Dalam hal ini peneliti memiliki fokus tersendiri. Tulisan ini lebih 

menitik beratkan dalam hal penerapan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa 

dan Surat Laksana Perjalanan Paspor Pasal 22 Ayat (1) yaitu tentang 

tenggak waktu pembuatan paspor yang hanya memakan waktu 4 

(empat) hari tetapi bisa sampai berminggu-minggu dan bagaimana 

pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan tersebut. 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan 

(field research) penelitian lapangan dilakukan untuk 

kancah kehidupan yang sebenarnya. Adapun data-data 

yang diperlukan adalah mengenai penerapan terhadap 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 

8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Laksana 

                                                           
 

16
 Risenda Teguh Bayu Pratama, “Implementasi Pasal 3 Huruf B 

Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 

2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Studi di 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018). 
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Perjalanan Paspor Pasal 22 Ayat (1).
17

 Dalam hal ini 

penulis akan terjun ke lapangan dan meneliti Implementasi 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan 

Laksana Paspor Pasal 22 Ayat (1) di Kantor Imigrasi Kelas 

1 TPI Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data 

tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi. sehingga yang menjadi tujuan dari 

penelitian kualitatif ini adalah ingin mengambarkan realita 

empirik dibalik fenomen secara mendalam, rincidan 

tuntas.
18

 Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif 

dalam penelitian ini dengan mencocokan antara realita 

empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan 

metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

intepretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu 

termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena. 

Dalam hal ini peneliti ingin menguraikan dan 

mengambarkan apa adanya penerapan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Paspor Biasa dan Suat Laksana Perjalanan Paspor 

Pasal 22 Ayat (1) di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar 

lampung. 

                                                           
17

 Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 

2015), 10. 
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007), Cet.VII, 10. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data diperoleh. Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan 

sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini.
19

 Dalam Penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data, yaitu: 

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di peroleh dengan 

melakukan survei lapangan menggunakan metode 

pengumpulan data dan orisinal.
20

 Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data yang terkait termasuk juga hasil 

wawancara dengan petugas kantor imigrasi kelas I Bandar 

Lampung dan pemohon pembuat papor yaitu tentang hasil 

observasi dan hasil dokumentasinya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau 

pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan.
21

 Dalam penelitian ini data sekunder 

yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, 

jurnal, artikel serta bahan media online yang terkait 

dengan pokok permasalahan. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karasteristik tertentu, jelas dan lengkap, 

                                                           
19

 E Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian 

Psikologi, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan 

Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI,1983), 29. 
20

 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Bagaimana Menulis Dan 

Meneliti, (Jakarta: Erlangga,2013), 148. 
21

 Nur Indriantoro, Bambang Supomo, Metodologi Penelitian, 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 147. 
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objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat 

berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 

sebagainya.
22

 Populasi digunakan untuk menyebutkan 

seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang 

menjadi sasaran penelitian. Dalam skripsi ini populasinya 

adalah masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sejumlah 40 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang 

dijadiakan objek penelitian.
23

 Sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling, penentuan sampel dalam 

teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak 

dijadikan sampel.
24

 Purposive sampling adalah peneliti 

menetukan sendiri sampel yang diambil karena ada 

pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara 

acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Masyarakat Kota Bandar Lampung yang 

mengurus pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Bandar Lampung berjumlah 25 orang. 

2) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar 

Lampung, petugas costumer care, Kasi Intelijen 

dan Penindakan Keimigrasian, Kepala 

Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar 

Lampug,  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan 

pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau 

                                                           
 22

 Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2015), 81 

 
23

 Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekan 

Praktik, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2014), 102 
 24

 Ibid., 155 
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beberapa faset masalah di dalam rangka penelitian, dengan 

maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 

pemecahan persoalan yang dihadapi. 25  Observasi yang 

digunakan adalah meneliti langsung dilapangan dengan 

mencocokan data yang didapat dari hasil interview dengan 

data yang diamati sendiri dilapangan. 

b. Wawancara / Interview 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud 

untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang 

dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang 

diwawancarai.
26

 Wawancara ialah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, antara peneliti dengan sumber data maupun pihak 

Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Kota Bandar Lampung 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. 

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan 

secara terencana dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.    

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan 

untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

agenda, dan lain sebagainya.
27

 Dalam pelaksanaannya 

penulis mengadakan pencatatan baik yang berupa arsip-

arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang 

berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian. 

Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan 

                                                           
25

 Sapari Imam Asyari, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1981), 82. 
26

 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 80-81. 
27

 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 

h. 202. 
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menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan 

penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan 

Surat Laksana Perjalanan Paspor Pasal 22 Ayat (1) di 

kantor imigrasi Kelas 1 TPI kota Bandar Lampung melalui 

catatan-catatan serta dokumen yang disusun. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Secara umum teknik pengolahan data setelah data 

terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti 

setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data 

yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu 

bersumber dari Al-Qur‟an dan hadis, atau buku-buku 

literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti. 

c. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun 

ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah 

dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian 

ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses 

penelitian.
28

 

d. Sistematisi data (sistematizing), yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah.
29

 

6. Teknik Analisis Masalah 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara 

, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami.
30

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur 

penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun 

                                                           
28

 Lexy John  Moleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Kosda, 2001), 161. 
29

 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, 

(Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004), 126. 
30

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, 

(Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), 104. 
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lisan dari para narasumber atau informan
31

 dengan kata 

lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis.
32

 Metode ini melalui tahapan pengamatan, 

wawancara atau penelahaan dokumen.
33

 

Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif.
34

 Dalam mengolah hasil data penulis menggunakan 

metode pendekatan secara induktif yakni berangkat dari 

fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya penulis 

akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang 

ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam 

mengambil kesimpulan akhir. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis 

dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab 

dibagi dalam subbab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. 

Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, membahas mengenai Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika 

Pembahasan. 

Bab Kedua, membahas mengenai teori pendukung atas 

permasalahan yang diteliti. 

Bab Ketiga, memaparkan mengenai wilayah penelitian baik 

dari sisi deskripsi kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung, 

Tata Kerja atau prosedur pembuatan paspor. 

                                                           
31

 Ibid. 
32

 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum..., 127. 
33

 Susiadi, Metode Penelitian..., 106. 
34

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum 

Normatif, (Malang: Bayumedya Publishing, 2006), 295.   
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Bab Keempat, pada bab ini memuat analisa terhadap fakta 

yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah. 

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah, 

dan memberikan saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh 

melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah 

seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik 

maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 

digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka 

agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke 

dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya 

menjadi asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan 

sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan 

kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 

negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 

(konstitusi). Di dalam pembahasan syariah digunakan istilah 

Fikih dusturi, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi 

pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam 

perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat 

istiadatnya.
35

 

Maka dari itu kata dustur sama dengan constitution 

dalam bahasa Inggris, atau UUD NRI 1945 dalam bahasa 

Indonesia. Kata “Dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut 

tidak menutup kemungkinan berasal dari kata dustur. Di 

dalam kurikulum Fakultas Syari‟ah digunakan istilah fiqh 

dusturi. Yang dimaksud dengan fiqh dusturi adalah : 

yang membahas masalah perundang-undangan negara 

agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. Dalam buku Fiqh 

Siyasah karangan Suyuthi Pulungan
36

, Siyasah Dusturiyyah 

diartikan sebagai bagian fiqh siyasah yang berhubungan 

dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan 
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batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), 

batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, 

dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan 

masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.  

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan 

Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia 

setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua 

orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, 

kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya 

peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang merupakan prinsip fikih siyasah akan tercapai.  

A.Jazuli mengupas ruang lingkup bidang siyasah 

Dusturiyyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal 

balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga 

yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian 

diarahkan pada bidang pengaturan dan perundangundangan 

dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab 

Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan 

undang-undang dasar adalah jaminan atas hak-hak asasi 

manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan 

semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status 

manusia. Kemudian A. Jazuli mempetakan bidang siyasah 

dusturiyyah menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan 

kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya;3) bai‟at; 4) 

waliyu al-„ahdi; 5) perwakilan; 6) Ahlul Halli wa al-„Aqdi; 7) 

wizarah dan perbandingannya.
37

 

Fiqh Siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi:
38

  

a. Bidang Siyasah tasyri‟iyyah, termasuk dalam 

persoalan ahlul halli wa al-aqdi, persoalan perwakilan 

rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di 

dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, 

                                                           
 

37
 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: 
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 38 A. Djazuli, Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-rambu Syariah,  (Jakarta: Kencana, 2004), 48. 
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Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan 

daerah, dan sebagainya.  

b. Bidang Siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya 

persoalan imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, wali al-

hadi dan lain-lain. 

c. Bidang Siyasah qadlaiyyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah peradilan.  

d. Bidang Siyasah idariyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah dan kepegawaian. 

A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fikih 

Siyasah dusturyyiah yaitu: 

a. Alquran al-Karim Ayat-ayat yang berhubungan 

dengan prinsip kehidupan bermasyarakatan, dalil-dalil 

Kulliy dan semangat ajaran Alquran. 

b. Hadis yang berhubungan dengan imamah, dan 

kebijaksanaan kebijaksanaan rasulullah SAW, 

didalam menerapkan hukum di negeri Arab. 

c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam 

mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu 

sama lain namun tujuannya sama yakni untuk 

kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip : 

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada 

kemaslahatan rakyat.” 

d. Ijtihad para ulama seperti Al-Maqasid al-sittah (6 

tujuan hukum Islam) yaitu hifdh al-din (memelihara 

agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-aqal 

(memelihara akal), hifdh al mal (memelihara harta), 

hifdh al-nasl (memelihara keturunan), hifdh al-

ummah (memelihara umat).  

e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadis. Adat 

kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di 

istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat 

kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang 

tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima 

sebagai hukum yang harus diperhatikan. 
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Sedangkan obyek kajian Siyasah Dusturiyah adalah 

membuat peraturan dan perundang-undangan yang 

dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan 

pokok-pokok ajaran agama. 

 

B. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah 

1. Konstitusi 

Dalam fiqih Siyasah konstitusi disebut juga dengan 

dusturi. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya 

adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 

politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, 

kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan 

(pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami 

penyerapan ke dalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang 

pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut 

istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar 

dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat 

dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) 

maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap 

ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah 

undang-undang dasar suatu Negara.
39

  

Menurut „Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang 

diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini 

adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat 

dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa 

membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, 

dan agama.
40

  

Dalam konstitusi, dibahas sumber-sumber dan kaedah 

perundang-undangan di suatu Negara, baik berupa sumber 

material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, 

maupun penafsiran. Inti dari sumber konstitusi ini adalah 

peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang 

                                                           
 39  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 281. 
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sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas 

suatu Negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, 

kebudayaan, maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi 

mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus 

mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan 

mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang 

merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-

hal tersebut. 

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah 

undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus 

mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan 

landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki 

kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat 

dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber 

penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan 

atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang 

dasar tersebut diterapkan. 

Dalam sejarah Islam, setelah Rasulullah berhijrah ke 

Madinah, beliau membuat peraturan yang disebut “Konstitusi 

Madinah” atau “Piagam Madinah”. Piagam Madinah berisi 47 

pasal, 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat 

Islam yaitu: antara Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin. 

Sedangkan 24 pasal lain membicarakan tentang hubungan 

umat Islam dengan umat lain termasuk Yahudi.  

 Isi dari prinsip Piagam Madinah yaitu: 

Mukaddimah 

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang “Inilah Piagam tertulis dari Nabi Muhammad 

SAW di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk 

Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib, dan orang-

orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan 

berjuang bersama mereka”. 

1.  Pembentukan Umat 

Pasal 1  

Sesungguhnya mereka satu bangsa (umat), bebas dari 

(pengaruh dan kekuasaan) manusia. 



26 
 

 
 

2. Hak Asasi Manusia 

Pasal 2  

Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli 

mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan 

menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu 

pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil diantara 

orang-orang beriman. 

Pasal 3 

1). Banu‟ Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli 

mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah 

(diyat). 

2). Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama 

uang tebusan dengan baik dan adil diantara orang-

orang beriman. 

Pasal 4 

1). Banu Sa‟idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, 

tanggung menanggung uang tebusan mereka. 

2). Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama 

akan uang tebusan dengan baik dan adil diantara 

orang-orang beriman. 

Pasal 5 

1). Banu Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegangan atas 

hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung 

untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara 

mereka. 

2). Setiap keluarga (tha‟ifah) dapat membayar teebusan 

dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang 

beriman. 

Pasal 6 

1). Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas 

hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung 

untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara 

mereka. 

2). Setiap keluarga (tha‟ifah) dapat membayar teebusan 

dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang 

beriman. 
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Pasal 7 

1). Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas 

hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung 

untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara 

mereka. 

2). Setiap keluarga (tha‟ifah) dapat membayar teebusan 

dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang 

beriman. 

Pasal 8 

1). Banu Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas 

hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung 

untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara 

mereka. 

2). Setiap keluarga (tha‟ifah) dapat membayar teebusan 

dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang 

beriman. 

Pasal 9 

1). Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang 

atas hak-hak asli mereka, saling tanggung 

menanggung untuk membayar uang tebusan darah 

(diyat) diantara mereka. 

2). Setiap keluarga (tha‟ifah) dapat membayar teebusan 

dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang 

beriman. 

Pasal 10 

1). Banu Aws (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas 

hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung 

untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara 

mereka. 

2). Setiap keluarga (tha‟ifah) dapat membayar teebusan 

dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang 

beriman. 

3. Persatuan Seagama 

Pasal 11 

Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan 

tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi 
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orang-orang yang berhutang, karena membayar uang 

tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan 

orang-orang beriman. 

Pasal 12 

Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman 

dibolehkan membuat sekutu dari orang yang beriman 

lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya. 

Pasal 13 

1). Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus 

menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, 

melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau 

kekacauan di kalangan masyarakat orang-orang 

beriman. 

2). Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang 

yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun 

terhadap anak-anak mereka sendiri. 

Pasal 14 

1). Tidak diperkenankan seseorang yang beriman 

membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran 

seorang yang tidak beriman. 

2). Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman 

membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang 

yang beriman lainnya. 

Pasal 15 

1). Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi 

nasib orang orang yang lemah. 

2). Segenap orang-orang yang breriman harus jamin-

menjamin dan setia kawan sesaama mereka terhadap 

(gangguan) manusia lain. 

4. Persatuan Segenap Warga Negara 

Pasal 16 

Bahwa sesungguhnya kaum bangsa Yahudi yang setia 

kepada (Negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan 

perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak 

boleh diasingkan dari pergaulan umum.  
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Pasal 17 

1). Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu 

2). Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang 

beriman dan membuat perjanjian tanpa ikut sertanya 

segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di 

jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di 

antara mereka. 

Pasal 18 

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, 

merupakan  tantangan terhadap semuanya yang harus 

memperkuat persatuan antara segenap golongan. 

Pasal 19 

1). Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan 

pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di 

jalan Tuhan. 

2). Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh 

hati atas jalan yang baik dan kuat. 

Pasal 20 

1). Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak 

beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang 

musuh Quraisy, tidaklah diakui. 

2). Campur tangan apapun tidaklah diizinkan atas kerugian 

seorang yang beriman. 

Pasal 21  

1). Barang siapa  yang membunuh seorang yang beriman 

dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum 

bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang 

berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima 

ganti kerugian. 

2). Segenap warga yang beriman harus bersatu mengutuk 

perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada 

menghukum kejahatan itu. 

Pasal 22 

1). Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui 

piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, 
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membantu orang-orang yang salah, dan memberikan 

tempat kediaman baginya. 

2). Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan 

bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi 

pengkhianatpengkhianat Negara atau orang-orang 

yang salah, akan mendapatkan kutukan dan 

kemurkaan Tuhan dihari kiamat nanti, dan tidak 

diterima segala pengakuan dan kesaksiannya. 

Pasal 23 

Apabila timbul perbedaan pendapat diantara kamu di 

dalam suatu persoalan, maka kembalikanlah 

penyelesaiannya (hukum) pada Tuhan dan (keputusan) 

Muhammad SAW. 

Pasal 24 

Warga Negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya 

bersama-sama dengan kaum beriman, selama Negara 

dalam peperangan. 

Pasal 25 

1). Kaum Yahudi dari suku Awf adalah satu bangsa 

Negara (umat) dengan warga yang beriman. 

2). Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, seperti 

kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. 

3). Kebebasan ini berlaku juga terhadap 

pengikutpengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri 

mereka sendiri. 

4). Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat 

kejahatan, yang menimpa diri orang yang 

bersangkutan dan keluarganya. 

Pasal 26 

Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti 

kaum Yahudi dari Banu Awf di atas. 

Pasal 27 

Kaum Yahudi dari Banu Harts diperlakukan sama seperti 

kaum Yahudi dari Bany Awf di atas. 

 

 



31 
 

 
 

Pasal 28 

Kaum Yahudi dari Banu Sa‟idah diperlakukan sama 

seperti kaum Yahudi dari Bany Awf di atas. 

Pasal 29 

Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama 

seperti kaum Yahudi dari Bany Awf di atas. 

Pasal 30 

Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti 

kaum Yahudi dari Bany Awf di atas. 

Pasal 31 

1). Kaum Yahudi dari Banu Tsa‟labah, diperlakukan sama 

seperti kaum Yahudi dari Banu Awf di atas. 

2). Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, 

maka ganjaran pengacau dan kejahatannya itu 

menimpa dirinya dan keluarganya. 

Pasal 32 

Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari 

Banu Tsa‟labah diperlakukan sama seperti Banu 

Tsa‟labah. 

Pasal 33 

1). Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum 

Yahudi dari Banu Awf di atas. 

2). Sika yang baik harus dapat membendung segala 

penyelewengan. 

Pasal 34 

Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa‟labah, 

diperlakukan sama seperti kaum Yahudi. 

Pasal 35 

Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum 

Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi. 

6. Tugas Warga Negara  

Pasal 36 

1). Tidak seorangpun diperbolehkan bertindak keluar, 

tanpa izin Muhammad SAW 

2). Seorang warga Negara dapat membalaskan kejahatan 

luka yang dilakukan orang kepadanya. 
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3). Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran itu 

menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk 

membela diri. 

4). Tuhan melindungi orang-orang yang setia kepada 

piagam ini. 

Pasal 37 

1). Kaum Yahudi memikul biaya Negara, sebagai halnya 

kaum Muslimin memikul biaya Negara. 

2). Di antara segenap warga Negara (Yahudi dan Muslim) 

terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh 

Negara yang memerangi setiap peserta dari piagam 

ini. 

3). Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-

menasehati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi 

segala dosa. 

4). Seorang warga Negara tidaklah dianggap bersalah, 

karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya. 

5). Pertolongan pembelaan, dan bantuan harus diberikan 

kepada orang/golongan yang teraniyaya. 

Pasal 38 

Warga Negara kaum Yahudi memikul biaya bersamasama 

warga Negara yang beriman, selama peperangan masih 

terjadi. 

7. Melindungi Negara 

Pasal 39 

Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh 

dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini. 

Pasal 40 

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus 

diperlakukan seperti diri-sendiri, tidak boleh diganggu 

ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah. 

Pasal 41 

Tidak seorang pun tetangga wanita bole4h diganggu 

ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap 

kunjungan harus dengan izin suaminya. 
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8. Pimpinan Negara 

Pasal 42 

1). Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta 

piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segra 

dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut 

(hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, 

Muhammad SAW 

  2). Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-

orang yang setia kepadanya. 

Pasal 43 

Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, 

begitu juga segala orang yang membantu mereka. 

Pasal 44 

Di kalangan warga Negara sudah terikat janji pertahanan 

bersama untuik menentang setiap aggressor yang 

menyerang kota Yastrib. 

9. Politik Perdamaian 

Pasal 45 

1). Apabila mereka diajak pada pendamaian (dan) 

membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap 

bersedia untuk berdamai dan membuat perjanjian 

damai. 

2). Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, 

sesungguhnya kaum yang beriman harus 

melakukannya, kecuali terhadap orang (Negara) yang 

menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). 

Pasal 46 

1). Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala 

sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban 

yang sama dengan segala peserta piagam untuk 

kebaikan (pendamaian) itu. 

2). Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat 

menghilangkan segala kesalahan. 
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10. Penutup 

Pasal 47 

1). Setiap orang (warga Negara) yang berusaha, segala 

usahanya adalah untuk dirinya. 

2). Sesungguhnya Tuhan meridhai semua peserta piagam 

ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-

baiknya. 

3). Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan 

untuk melindungi orang-orang yang zalim dan 

bersalah. 

4). Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang 

berpergian (keluar), adalah aman. 

5). Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali 

orang-orang yang zalim dan berbuat salah. 

6). Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warga 

Negara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada). 

7). Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, 

semoga Tuhan mencurahkan salawat dan 

kesejahteraan atasnya. 

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah 

membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur 

sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar 

persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan suatu 

konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik 

bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di 

bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah 

dianggap oleh para pakar politik sebagai undang-undang 

dasar pertama dalam Negara yang didirikan oleh Nabi 

Muhammad. 

2. Eksekutif 

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam 

dinyatakan dengan istilah Ulil al-Amr dan dikepalai oleh 

seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil al-amr tidaklah hanya 

terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk 

Lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti 

yang lebih luas lagi. Namun, dikarenakan praktek 



35 
 

 
 

pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk 

badanbadan di bawah kepala Negara yang bertugas 

mengeksekusi ketentuan perundang-undangan seperti Diwan 

al-kharaj (Dewan Pajak) Diwan al- „ahdas (Kepolisian), dan 

lain sebagainya yang kebanyakan telah terstruktur dengan 

jelas sejak masa kekhalifahan Umar Bin Khattab. 

Maka dari itu, untuk istilah ulil al-amr mengalami 

penyempitan makna untuk mewakili Lembaga-lembaga yang 

hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk kepala 

Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan 

dikesempatan lain sebagai Khalifah.
41

 

3. Wewenang dan Tugasnya 

Tugas al-sultah al-tanfidhiyah adalah melaksanakan 

undangundang. Di sini Negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini, Negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan 

dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan 

secara sesama Negara (hubungan internasional). Pelaksana 

tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala Negara) 

dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi 

yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam 

lainnya. 

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala 

Negara tersebut meliputi semua kewajiban umum baik yang 

berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun 

kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-quran dan Sunnah 

Rasulullah, seperti mempertahankan agama, menegakkan 

keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang 

bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan, 

                                                           
 

41
 Abu A‟la Al-Maududi, Sistem Politik Islam,  (Bandung: Mizan, 

1993), 247. 
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dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan „amar ma‟ruf 

nahi munkar dan jihad.
42

 

4. Teori  Maslahah Al-Siyasah al-Dusturiyah  

Al-Siyasah al-Dusturiyah merupakan bagian dari hukum 

Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan 

perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya 

meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum 

internasional, dan keuangan Negara. Hukum Islam itu sendiri 

di tetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di 

dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum islam itu 

dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun 

kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia 

dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada 

jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan 

peradaban yang mulia, karena dakwah islam merupakan 

rahmat bagi seluruh umat manusia. Terdapat beberapa kaidah 

Fiqh yang kemudian di jadikan pegangan dalam bidang kajian 

Fiqh Siyasah yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana 

tujuan penetapan hukum islam yakni kemaslahatan manusia 

di dunia dan di akhirat.  

5. Status, kewajiban,  dan hak-hak rakyat Rakyat  

 Terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim 

ini ada yang disebut kafir dzimmi, dan ada pula yang disebut 

musta‟min. Kafir dhimmi adalah warga non muslim yang 

menetap selamanya, serta di hormati tidak boleh diganggu 

jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedang musta‟min 

adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga 

harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir 

dhimmi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan 

hak-hak politik. Sedangkan musta‟min tidak memiliki hak-

hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaannya, 

kedua-duanya adalah non muslim. Adapun mengenai hak-hak 

rakyat, Abu a‟la al-Mawdudi menyebutkan bahwa hak-hak 

rakyat itu adalah: 

                                                           
 42  Ridwan, Fikih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan 

(Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 27. 
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a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan 

kehormatannya. 

b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 

c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 

d. Terjamin kebutuhan pokoknya, dengan tidak 

membedakan kelas dan kepercayaan. 

Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan 

hak-hak umum. Hak umum ini mirip dengan apa yang disebut 

Abdul Qadir Audah. Apabila kita sebut hak imam adalah 

untuk di taati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi 

secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk 

taat dan membantu berperan serta dalam program-program 

yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.  

Di sini tampak kembali bahwa focus interest adalah 

kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan 

kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu 

hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak 

masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan 

melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi 

pihak-pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-

kewajiban nya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, 

dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula 

memenuhi hak sang imam. Tugas-tugas dan hak-hak rakyat 

ini rinciannya dapat digariskan oleh „ahlul halli wal „aqdi 

sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Demikian pula hal nya 

dengan hak dan kewajiban imam. Sudah tentu rincian tersebut 

dalam batas-batas untuk kemaslahatan bersama. 

6. Hubungan timbal balik pemerintah dengan rakyat 

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala 

Negara atau imam hanyalah seseorang yang di pilih umat 

untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi 

kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam di 

gambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjama‟ah. 

Imam yang di pilih untuk memimpin shalat berjama‟ah adalah 

orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, 

fasahah maupun ketaqwaannya, dari yang lainnya. Dalam 
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shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak 

beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya 

makmum dapat mengetahui gerak gerik imam. Seandainya 

imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan 

“koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat 

itu sendiri.  

Ini mengisyaratkan bahwa kepala Negara bukanlah 

pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya 

kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Dia 

harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, 

kepala Negara harus bisa menerima saran dan masukan dari 

rakyatnya.  

Kepala Negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala 

pemerintahan Negara Islam, mempunyai hak-hak dan 

kewajibankewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. 

Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama 

Fikih Siyasah, mengenai hak dan kewajiban kepala Negara. 

Di antaranya yang terkenal adalah al-Mawardi. Dalam 

karyanya al-Ahkam al-Sultaniyah, al-Mawardi memaparkan 

sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala Negara, 

yaitu:   

a. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar 

yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.  

b. Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang 

berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi 

di kalangan masyarakat nya sehingga timbullah 

keadilan secara merata dan tidak ada penindasan atas 

satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok 

lain. 

c. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang 

merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai 

dengan profesi dan keahlian masing-masing. 

d. Menegakkan hudud (hukum pidana) sehingga hukum 

Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara. 
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e. Memperkuat pertahanan keamanan Negara dari 

kemungkinan serangan-serangan pihak luar. 

f. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang 

membangkang dari dakwah islam. 

g. Mengelola keuangan Negara seperti ghani>mah, al-

fa‟I, pajak dan sedekah lainnya. 

h. Menentukan belanja Negara (APBN) Mengangkat 

pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran, 

keadilan dan keterpercayaan mereka memegang 

jabatan tersebut. Secara langsung mengelola urusan 

kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat 

hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan 

dengan baik. 

Muhammad Rasyid Ridha menyimpulkan tugas-tugas 

kepala Negara hanya dalam empat bidang yaitu:  

a. Mengembangkan dakwah islam dan menegakkan 

kebenaran.  

b. Menegakkan keadilan. 

c. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak 

bid‟ah. 

d. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum 

yang tidak diatur secara tegas oleh nash. 

Sementara Muhammad Yusuf Musa merangkum tugas 

dan kewajiban kepala Negara secara garis besar hanya dua 

saja, yaitu (1) menjelaskan dan memelihara agama dan (2) 

meluruskan orang-orang yang menyimpang dari agama. 

Hampir sejalan dengan pendapat ini, Ahmad Hasyim juga 

menyebutkan dua kewajiban pokok kepala Negara, yaitu 

menegakkan islam dan menyelenggarakan urusan-urusan 

kenegaraan secara umum dalam batas-batas ajaran islam. 

Tugas dan kewajiban ini meliputi keharusan melaksanakan 

prinsip-prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kewajiban 

kepala Negara yang menjadi hak rakyatnya tidak hanya 

sebatas hal-hal yang bersifat ukhrawi dan agama. Karenanya 

islam tidak mengenal pemisahan antara masalah-masalah 
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yang profan dan transendental. Sebagai konsekuensi dari 

kewajiban ini, kepala Negara harus berfungsi sebagai kepala 

pemerintahan, sekaligus pemimpin agama. Kepala Negara 

harus memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya 

bagi warga Negara untuk melaksanakan dan mengembangkan 

agama mereka. Dengan demikian kepala Negara dan 

pemerintah umumnya tidak boleh. 

 

C. Pembagian Kewarganegaraan dalam Fiqh Siyasah 

Para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seorang Muslim 

dan non-Muslim. Orang non-Muslim terdiri dari al-dzimmi, 

musta’min, dan harbiyun. Penduduk dar al-Islam terdiri dari 

Muslim, ahl al-dzimmi dan musta‟min, sedangkan penduduk dar al-

harb terdiri dari Muslim dan harbiyun.
43

 

1. Muslim 

Istilah Muslim merupakan nama yang diberikan bagi 

orang yang menganut agama Islam. Seorang Muslim 

meyakini dengan sepenuh hati kebenaran agama Islam dalam 

akidah, syari‟ah dan akhlak sebagai aturannya. Kata Muslim 

berasal dari bahasa Arab, yang berarti “orang yang selamat”. 

Ini seakar dengan kata “islam” yang berarti menyelamatkan. 

Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat 

dibedakan antara satu dengan yang lain. Pertama, mereka 

yang menetap di dar al-Islam dan mempunyai komitmen yang 

kuat untuk mempertahankan dar al-Islam. Termasuk ke dalam 

kelompok ini adalah orang Islam yang menetap sementara 

waktu di dar al-Islam sebagai musta‟min dan tetap komitmen 

kepada Islam serta mengakui pemerintahan Islam. Kedua, 

muslim yang menetap di dar al-harb dan tidak berkeinginan 

hijrah ke dar al-Islam. Status mereka, menurut Imam Malik, 

Syafi‟i dan Ahmad, sama dengan Muslim lainnya di dar al-

Islam. Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. Namun 

menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk 

harbiyun, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. 

                                                           
 

43  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 269. 
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Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak 

terjamin.
44

 

2. Ahl al-Dzimmi 

Secara etimologis, dzimmi berarti warga negara non-

Muslim yang menjadi warga negara di negara Islam, tunduk 

dan patuh terhadap aturan Islam. Secara istilah, dzimmi adalah 

sekelompok orang non-Muslim yang hidup (bertempat 

tinggal) di wilayah yang berada di bawah kekuasaan muslim. 

Makna dzimmi berbeda dengan harbi. Jika istilah harbi yakni 

orang non-muslim yang menentang dan memusuhi Islam.  

Sementara menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya 

berjudul Fiqh Siyasah, kata ahl al-dzimmi atau ahl al-

dzimmah merupakan bentuk tarkib idhafi (kata majemuk) 

yang masing-masing katanya berdiri sendiri. Kata “ahl” 

secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Adapun kata 

“dzimmi/dzimmah” berarti janji, jaminan, atau keamanan. 

Dalam pandangan al-Ghazali, ahl al-dzimmi adalah setiap ahli 

kitab yang telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu 

berperang, dan membayar jiizyah. Ibnu al- Juza‟il al-Maliki 

memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali 

bahwa al-dzimmi adalah orang kafir yang merdeka, baligh, 

laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu 

membayar jizyah dan tidak gila. Al-Unqari mempertegas 

pendapat di atas dengan menyimpulka bahwa ahl al-dzimmi 

adalah orang non-muslim yang menetap di dar al-Islam 

dengan membayar jizyah. 

3. Musta‟min 

Secara bahasa kata “musta’min” merupakan bentuk ismi 

fa‟il (pelaku) dati kata kerja ista’mana. Kata ini seakar 

dengan kata amana yang berarti aman. Dengan demikian, kata 

ista’mana mengandung pengertian “meminta jaminan 

keamanan”, dan orang yang meminta jaminan tersebut disebut 

musta’min. Menurut pengertian ahl fiqh, adalah orang yang 

memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan 

dari pemerintah setempat, baik ia Muslim maupun harbiyun. 
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4. Harbiyun 

Kata harbiyun berasal dari harb, berarti “perang”. Kata 

ini  digunakan untuk pengertian warga negara dar al-harb 

yang tidak menganut agama Islam dan antara negara Islam 

dan dar al-harb tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik. 

 

D. Pemberlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing 

dalam Fiqh Siyasah 

Sejarah hak warga negara di dalam Islam sudah berlangsung 

ketika manusia ini sudah diturunkan oleh Allah untuk menjadi 

khilafah di muka bumi ini. Perkembangan perpolitikan di dalam 

Islam terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT 

untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia agar 

berkehidupan dengan cara yang baik dan benar. Peristiwa 

ketatanegaran Islam yang memang khusus mengkaji pembahasan 

hak-hak warga negara di dalam Islam terjadi pada saat adanya 

Piagam Madinah. Dokumen Piagam madinah merupakan sumber 

ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya, 

dokumen ini telah diakui otentik.
45

 

Hubungan antar sesama masyarakat dalam sebuah kekuasaan 

politik berada dalam sebuah konsep warga negara (citizenship) saat 

itu didasarkan pada keyakinan, bukan berdasarkan wilayah teritorial. 

Sekalipun kriteria warga negaranya berdasarkan agama/keyakinan, 

tidak berarti Islam melarang warga non muslim berdomisili di 

wilyah kekuasaan Islam. Penerimaan warga non-muslim yang 

berdomisili di wilayah Islam sangat terkait dengan konsep negara 

yang bersifat teologis. Jadi identitas warga negara didasarkan pada 

agama, bukan wilayah teritorial seperti yang dipahami dalam konsep 

negara bangsa (nation-state).
46

 

Sebagai perwujudan dari bentuk kesepakatan masyarakat 

yang telah membuat kontrak sosial untuk membangun sebuah sistem 
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pemerintahan, segala konsekuensinya semua masyarakat selalu taat 

dan patuh menjalankan hak-hak mereka sebagai warganegara. Oleh 

karena itu, dalam sistem pemerintahan Islam terdapat beberapa 

istilah sebagai identitas warga negara Islam yaitu Muslim, zhimmi, 

musta’min. 

Istilah musta‟min juga dapat digunakan untuk orang-orang 

Islam dan ahl al-dzimmi yang memasuki wiayah dar al-harb dengan 

mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal 

ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat 

tersebut dan kembali ke dar al-Islam sebelum izinnya habis. Status 

yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama tidak murtad. Bila 

murtad, maka ia menjadi harbiyun. Sementara itu, ahl al-dzimmi 

yang menetap lama di dar al-harb berubah status menjadi harbiyun. 

Namun demikian, jika musta’min itu seorang kafir harbi yang 

masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu 

tahun. Jadi, izin masuk (al-aman) hanya diberikan misalnya untuk 

satu bulan, dua bulan, atau lebih di bawah satu tahun. Hal ini karena 

seorang harby dibiarkan tinggal di dar al- Islam tanpa ditarik jizyah. 

Padahal jizyah dipungut satu tahun sekali. Mungkin, maksimal 

harby  boleh tinggal tanpa jizyah selama satu tahun. Jika dia tinggal 

lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan 

membayar jizyah atau keluar dari dar al-Islam. Jika dia membayar 

jizyah, berarti dia menjadi ahl al-dzimmah atau warga negara 

khilafah. Jika dia keluar akhir tahun, dia tidak wajib membayar 

jizyah.
47

 

 

E. Imigrasi 

Imigrasi berasal dari bahsaa latin migratio yang artinya 

perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat 

atau negara lain. Ada istilah emigratio yang mempunyai arti yang 

berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara 

keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, imigratio 
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dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu 

negara untuk masuk ke dalam negara lain.
48

 

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi 

ketiganya berasal dari bahasa latin migration, yang berarti 

perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari suatu tempat ke 

tempat lain dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian 

migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu 

tempat ke tempat lain. Sedangkan emigran adalah perpindahan 

penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang 

didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.
49

 

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-

orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris 

dapat dirumuskan sebagai berikut: immigration is the entrance into 

an alien country of person intending to take part in the life of that 

country and to take it their more less permanent residence, artinya 

lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke 

negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam 

kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.
50

 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau 

keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka 

menjaga tegaknya kedaulatan negara.
51

 Setiap warga negara 

Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah 

Indonesia.
52
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F. Definisi Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana 

Paspor 

Paspor biasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Republik 

Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku 

selama jangka waktu tertentu. Permohonan Paspor biasa dapat 

diajukan oleh warga negara Indonesia di wilayah Indonesia atau di 

luar wilayah Indonesia. Paspor biasa terdiri dari paspor biasa 

elektronik dan paspor biasa nonelektronik. 

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah 

dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu 

yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Surat Perjalanan 

Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga 

negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor biasa tidak 

dapat diberikan. Surat perjalanan laksana paspor terdiri atas: surat 

perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia, surat 

perjalanan laksana paspor untuk orang asing, dan surat perjalanan 

lintas batas atau pas lintas batas. 

 

G. Dasar Hukum Paspor Biasa dan Surat Perjalanan 

Laksana Paspor 

Dasar hukum yang menaungi paspor biasa dan surat 

perjalanan laksana paspor tertuang pada peraturan menteri hukum 

dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 8 tahun 2014 

tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Terdiri 

dari VIII Bab yang mengatur tentang keseluruhan mekanisme 

paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Peraturan 

mengenai tenggak waktu pembuatan paspor di atur pada BAB II 

tentang paspor biasa Pasal 22 Ayat (1). Pasal tersebut berbunyi 

“Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor 

biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan 

wawancara”. Lebih lanjut lagi pada ayat (3) “Waktu penyelesaian 

penerbitan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

Ayat (2), dikecualikan bagi penerbitan Paspor biasa untuk alasan 
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penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau 

penggantian paspor duplikasi”. 

Pada Pasal 22 Ayat (1) dijelaskan bahwa tenggak waktu 

pembuatan atau penerbitan paspor setelah melakukan wawancara 

hanya 4 hari kerja. 

 

H. Paspor dalam Hukum Islam 

Pada masa Kekhalifahan Islam, paspor digunakan dalam 

bentuk bara'a yaitu berupa tanda pembayaran pajak, hanya mereka 

yang membayar zakat (muslim) dan jizya (non muslim) diijinkan 

untuk bepergian ke daerah lain dalam kekhalifahan. Oleh karena itu 

bara'a dikenal sebagai paspor perjalanan.
53

 Seseorang yang memiliki 

bara‟a diperbolehkan untuk bepergian karna telah membayar 

zakat/jizya yang telah memenuhi syarat untuk bepergian sehingga 

seseorang yang memiliki bara‟a dijamin keselamatannya oleh 

pemerintah. Pemerintah Islam boleh melakukan perjanjian. 

                                                           
 

53
 Sarah Malik, “Asal Usul Paspor Yang Perlu Kamu Ketahui”, 

https://blog.airpaz.com/id/sejarah-asal-usul-paspor-yang-perlu-kamu-

ketahui/, diakses pada 15 Mei 2020. 

https://blog.airpaz.com/id/sejarah-asal-usul-paspor-yang-perlu-kamu-ketahui/
https://blog.airpaz.com/id/sejarah-asal-usul-paspor-yang-perlu-kamu-ketahui/


 

  71  
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

 

A. Djazuli, Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-rambu Syariah,  Jakarta: Kencana, 2004. 

 

Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyah, Kairo:  Dar al-

Anshar, 1977. 

 

Abu A‟la Al-Maududi, Sistem Politik Islam,  Bandung: Mizan, 

1993. 

 

Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 

1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup 

Bersama dalam Masyarakat Majemuk, Jakarta: 

UIPress, 1995. 

 

Ahmad Yani Anshori, Islam dan Negara Bangsa di Indonesia dalam 

Antologi Islam, Yogyakarta: Program Studi Hukum 

Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010. 

 

E Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian 

Psikologi, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana 

Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI,1983. 

 

Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, 

Malang: Bayumedia Publishing, 2011. 

 

Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: IAIN 

Press, 2011. 

  

J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1997. 

 



72 
 

 
 

Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi 

Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 

 

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, 

Malang: Bayumedya Publishing, 2006. 

 

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: 

Rhineka Cipta, 2011. 

 

M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999. 

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta, 2016. 

 

Moleong Lexy John, Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Kosda, 

2001. 

 

Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti, 

Jakarta: Erlangga,2013. 

 

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: 

Citra Aditya Bandung, 2004. 

 

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “Kontektualisasi Doktrin Politik 

Islam“, Jakarta: Prenada Media Group, 2014. 

 

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian, 

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009. 

 

Ratna Kumaladewi S., Prosedur Pembuatan Paspor Di Kantor 

Imigrasi Klas I A Surakarta, Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret, 2009. 

 

Ridwan, Fikih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan, 

Yogyakarta: FH UII Press, 2007. 

 



73 
 

 
 

Sapari Imam Asyari, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981. 

Sjahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1993. 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan 

Praktik, Jakarta: Bhineka Cipta. 2007. 

 

Susiadi, Metode Penelitian, Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden 

Intan Lampung 2015. 

 

Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. 

 

Undang-Undang 

 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian  Pasal 1 Ayat (16). 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian Pasal 2 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian Pasal 8 Ayat (1). 

 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 

2014 Pasal 1 Ayat (2). 

 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun  

2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Laksana 

Perjalanan Paspor Pasal 22 Ayat (1). 

 



74 
 

 
 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Angka IV 

 

Sumber On-Line 

 

Dede Rachmat, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-

Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2019). 

 

https://www.imigrasibandarlampung.com/ (21 Desember 2020).  

 

Lusy Setiowati, “Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian Dalam 

Pembuatan Paspor Perspektif Good Governance (Studi 

di Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta)”. (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2016). 

 

Kafir Harbi, Musta‟min, dan Ahlul Dzimmah, “Kafir Harbi 

Mustamin dan Ahlul Dzimmah” (On – line) , tersedia 

di: https://mediaumat.news/kafir-harbi-mustamin-dan-

ahlul-dzimmah/ (15 Mei 2020). 

 

Kiki Adipratama, “Warga Keluhkan Pembuatan Paspor Lambar 

Sampai 15 Hari” (Online), tersedia di:  

https://lampung.tribunnews.com/2019/07/08/warga-

keluhkan-pembuatan-paspor-lambat-sampai-15-hari (17 

Mei 2020). 

Nashih Nashrullah, “Hadits Larangan Berbuat Zalim dan 

Penjelasannya” (On–line), terdapatdi: 

https://republika.co.id/berita/q9tazf320/hadits-larangan-

berbuat-zalim-dan-penjelasannya (10 Mei 2020). 

 

Risenda Teguh Bayu Pratama, “Implementasi Pasal 3 Huruf B 

Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

https://mediaumat.news/kafir-harbi-mustamin-dan-ahlul-dzimmah/
https://mediaumat.news/kafir-harbi-mustamin-dan-ahlul-dzimmah/
https://lampung.tribunnews.com/2019/07/08/warga-keluhkan-pembuatan-paspor-lambat-sampai-15-hari
https://lampung.tribunnews.com/2019/07/08/warga-keluhkan-pembuatan-paspor-lambat-sampai-15-hari
https://republika.co.id/berita/q9tazf320/hadits-larangan-berbuat-zalim-dan-penjelasannya
https://republika.co.id/berita/q9tazf320/hadits-larangan-berbuat-zalim-dan-penjelasannya


75 
 

 
 

Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa 

Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Studi di Kantor 

Imigrasi Kelas 1 Palu)” 

 

Sarah Malik, “Asal Usul Paspor Yang Perlu Kamu Ketahui” (On – 

line), tersedia di: https://blog.airpaz.com/id/sejarah-

asal-usul-paspor-yang-perlu-  kamu-ketahui/(15 Mei 

2020). 

 

Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, 2011. 

 

Vinadita Utari, “Pelayanan Pembuatan Paspor Sebagai Dokumen 

Perjalanan Lintas Negara di Kantor Imigrasi Kelas 1 

Padang”. (Skripsi, Univeritas Andalas, Padang., 2016). 

 

Wawancara 

 

Afifah, “pelayanan dalam pengurusan paspor pada kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Bandar Lampung”, Wawancara, April 20, 

2021. 

 

Fahrurrozi, “Tugas Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan”, 

Wawancara, Oktober 9, 2020. 

 

Ferany, “faktor-faktor yang mendorong pelayanan pengurusan 

paspor di kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar 

Lampung”, Wawancara, Oktober 9, 2020. 

 

Harry Setiawan Wibowo, “Struktur Kepegawaian Kantor Imigrasi 

Kelas 1 TPI Bandar Lampung”,  Wawancara, Oktober 

9, 2020. 

 

Idha Ismawati, “ Tugas seksi teknologi informasi dan komunikasi 

keimigrasian”, Wawancara, Oktober 9, 2020. 

 

https://blog.airpaz.com/id/sejarah-asal-usul-paspor-yang-perlu-kamu-ketahui/
https://blog.airpaz.com/id/sejarah-asal-usul-paspor-yang-perlu-kamu-ketahui/


76 
 

 
 

Mat Dauri, “Tugas Subbagian Tata Usaha”, Wawancara, Oktober 9, 

2020. 

 

Muh Arfan, “Tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian”, 

Wawancara, Oktober 9, 2020. 

 

Siska, “pelayanan dalam pengurusan paspor pada kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Bandar Lampung”, Wawancara, April 20, 

2021. 

 

Icha, “pelayanan dalam pengurusan paspor pada kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Bandar Lampung”, Wawancara, Oktober 

10 , 2020. 

 

Wardhani, “pelayanan dalam pengurusan paspor pada kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung”, Wawancara, 

Oktober 9, 2020. 

 

Zakaria, “faktor yang menghambat pelayanan pengurusan paspor di 

kantor imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung” 

Wawancara, Oktober 9, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


