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ABSTRAK 

Pemimpin merupakan suatu yang sangat penting dalam 

sebuah negara, dalam kehidupan bernegara masyarakat memiliki 

hak politik seperti hak memilih dan dipilih.Oleh karena itu 

setiap negara menjamin hak politik tiap warga negara nya tanpa 

membedakan agama, akan tetapi mengenai hak dipilih non 

Muslim sebagai pemimpin menjadi kontroversi didalam hukum 

Islam karena perbedaan pendapat ulama klasik dan ulama 

kontemporer untuk itu perlu adanya pembahasan yang mendetail 

mengenai kebolehan seorang non Muslim menjadi pemimpin 

Dari latar belakang diatas penyusun mengajukan 

rumusan masalah yaitu bagaimanakah hak hak politik warga 

negara non Muslim dalam pandangan hukum Islam dan hukum 

positif, serta adakah perbedaan dan persamaan hak-hak politik 

warga negara non Muslim dalam pandangan hukum Islam dan 

hukum positif. 

Tujuan dan kegunaan penelitian ini agar pembaca dapat 

mengetahui dan memahami tentang hak-hak politik warga 

negara menurut hukum Islam dan hukum positif, dalam bidang 

akademik diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya hukum Islam dan hukum positif dalam 

hak dipilih warga negara non Muslim yang secara langsung 

dapat merespon kenyataan yang terjadi pada masa kini. 

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah 

penelitian LibraryResearch dengan pendekatan normatif serta 

metode perbandingan hukum. Adapun teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Al-Qur’an , 

Hadist serta pendapat ulama dan ahli hukum di Indonesia. Pada 

tahapan analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian 

rupa hingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang 

dapat dipakai untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, 

adapun data-data tersebut dianalisis menggunakan metode 

deskriptif analisis. 



 

 Temuan penelitian ini mengenai hak politik warga 

negara non Muslim mengenai hak dipilih di dalam hukum Islam 

non Muslim berhak dipilih menjadi pemimpin atas kaum 

Muslim dimana penamaan kaum dzimmi pada zaman klasik 

dikarenakan banyaknya peperangan pada zaman itu antara 

Muslim maupun non Muslim, begitu juga larangan dipilih 

berdasarkan surat Al-Maidah ayat 51 yang hanya berlaku dalam 

konteks peperangan dan tidak relevan diterapkan pada zaman 

sekarang dimana hak asasi manusia telah diatur didalam 

Undang-Undang karna Islam mengusung prinsip 

persamaan.Sedangkan di dalam hukum positif tidak ada satupun 

syarat dan peraturan yang dapat menghalangi non Muslim 

menjadi pemimpin. Meskipun dari kedua hukum sama-sama 

mengakui hak politik non Muslim dan kedua hukum ini 

mengakui kesetaraan bagi seluruh warga negara akan tetapi 

kedua sumber hukum ini berbeda hukum Islam bersumber dari 

Al-Qur’an dan Hadist sedangkan hukum positif bersumber dari 

barat.Akan tetapi hukum Islam membela hak-hak non Muslim 

sebagai keturunan Adam karena Islam mengakui prinsip 

kemuliaan manusia sedangkan hukum positif membela hak-hak 

warga negara non Muslim karena itu termasuk hak asasi 

manusia yang sudah didapatkan dari mereka lahir. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

                         

                 

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak 

Adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri 

mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka 

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 

yang telah kami ciptakan (Q.S Al-Isra:70) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Penegasan Judul 

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih 

dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam 

judul skripsi ini adapun judul skripsi ini adalah “HAK-HAK 

POLITIK WARGA NEGARA NON MUSLIM DALAM 

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. 

Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut 

sebagai berikut: 

Hak Politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang 

dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, 

seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan 

memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat 

didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi 

andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah 

negara atau pemerintahannya.
1
 

Warga Negara Adalah penduduk sebuah negara atau 

bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan 

sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai 

seorang warga negara dari negara itu.
2
 

Non Muslim  Adalah sebagai para penganut agama 

selain Islam yang menjadi warga negara komunitas Islam yang 

kuantitasnya lebih sedikit dibandingkan warga negara mayoritas 

yang beragama Islam.
3
 

Pemimpinadalah seorang pribadi yang memiliki 

superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan 

                                                             
1
 Mujar Ibnu Arif, Hak –hak politik Non Muslim dalam Komunitas 

Islam, (Bandung : Angkasa, 2005)hlm. 30 
2
R.suyoto Bakir, Sigit Suryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

(Batam, Karisma, 2006) hlm.320 
3
Ibid.hlm.31 



 

kekuasaan untuk menggerakan orang lain melakukan usaha 

bersama guna mencapai sasaran tertentu.
4
 

Pemimpin didalam Hukum Islam didalam bahasa Arab 

dikenal dengan Istilah Imam
5
yang berarti ikutan bagi kaum, dan 

berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada 

pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga 

bisa diartikan sebagai “pemimpin”  seperti “ketua” atau yang 

lainnya. Kata Imamjuga digunakan untuk orang yang mengatur 

kemashlahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk 

orang dengan fungsi lainnya. 

Pemimpin didalam Hukum Positif adalah di Indonesia 

pemimpin atau kepala negaranya dipegang oleh presiden. 

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

IndonesiaTahun 1945 Pasal 4 Presiden adalah pemegang 

kekuasaan pemerintahan yang dalam melakukan kewajibannya 

sebagai presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
6
 

Hukum Islam, adalah titah syara’ yang berhubungan 

dengan mukallaf baik berupa tuntunan, kebolehan memilih atau 

menjadikan sesuatu sebagai, sebab dan syarat.
7
 Hukum Islam 

juga dapat diartikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan 

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.
8
 

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ketentuan Allah SWT. Untuk mengatur tingkah laku 

manusia,serta mengikat dalam segala waktu dan tempat, 

                                                             
4
R.suyoto Bakir, Sigit Suryanto, Op.Cit, hlm.246 

5
  Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Bahasa Arab 

Indonesia, Jakarta, Gema Insan Press, 2010. 
6
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 4. 
7
 W.J.S. Poewodarminta, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan 

Bahasa, Departemen Pdan K Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai 

Pustaka, 1997, hlm.370 
8
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta, PT.Logos Wacana 

Ilmu,hlm. 5 



 

pelaksanaannya tidak bergantung pada wewenang penguasa 

melainkan bergantung dan berpedoman pada Al-Qur’an dan 

Hadist. 

Hukum Positif, adalah Kumpulan asas dan kaidah 

hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang 

berlaku dan pernah berlaku yang bersifat mengikat secara umum 

atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan 

dalam negara Indonesia.
9
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan kalimat diatas maka 

makna dari judul  “HAK-HAK POLITIK NON MUSLIM 

SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM 

ISLAM DAN HUKUM POSITIF” adalah hak-hak yang 

diperoleh seseorang dalam kapasitas nya sebagai seorang 

anggota organisasi politik seperti hak memilih dan dipilih, 

mencalonkan diri dan memegang jabatan umum untuk menjadi 

pemimpin yang merupakan penduduk sebuah negara yang 

beragama selain Islam dan kuantitasnya lebih sedikit 

dibandingkan warga negara mayoritas yang beragama Islam 

yang  kewenangan –kewenangan yang diberikan diatur oleh 

hukum islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dan 

pendapat ulama serta hukum positif yang kewenangan-

kewenangan nya diatur oleh UUD 1945, Undang-Undang serta 

perjanjian Internasional,dan pendapat ahli hukum yang 

bertujuan melindungi hak-hak warga negara. 

B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul 

Skripsi adalah : 

1. Alasan Objektif 

Menganalisis tentang arti Hak Politik Non Muslim, hal 

ini disebabkan karna disebuah negara setiap warga 

negara mempunyai hak politik yaitu memilih dan dipilih 

                                                             
9
 W.J.S. Poewodarminta, Op. Cit hlm. 370 



 

maka sepatutnya negara menjamin hak tersebut agar 

tidak ada diskriminasi antar agama.
10

 

Mendalami dan memperluas wawasan terkait masalah 

hak politik non muslim dalam Politik Islam dan untuk 

menambah pemahaman tentang hak dipilih warga negara 

non muslim dalam Islam. 

2. Alasan Subjektif 

Selain alasan diatas yang mendasari dipilihnya judul ini 

adalah bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui 

tentang hak-hak politik non muslim dimana pembahasan 

mengenai politik tetap memiliki relevansi dengan 

dinamika dan perkembangan zaman. Apalagi 

permasalahan topik itu dihubungkan dengan topik 

keagaamaan, perbedaan agama merupakan salah satu 

persoalan paling mendasar dalam bermasyarakat. 

Permasalahan ini masih belum ada yang membahasnya 

khususnya di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan 

Lampung, selain itu juga sebagai syarat penulis dalam 

menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang 

keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa 

fakultas syari’ah jurusan Siyasah. 

 

C. Latar Belakang 

Dalam Kehidupan bernegara, masyarakat memiliki 

beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-

undang negara. Seperti hak  untuk mendapatkan perlindungan 

hukum, hak menyampaikan pendapat, hak beragama, hak 

untuk membela negara serta hak-hak lain nya.
11

 

Di dalam pemerintahan warga negara berperan penting 

demi jalan nya pemerintahan yang baik. Karena itu 

masyarakat memiliki beberapa hak –hak dalam pemerintahan 

yang berupa hak politik. Seperti memberikan suaranya ketika 

pemilu, kemudian hak untuk memilih dan hak untuk dipilih 

                                                             
10

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Sinar Grafika , Jakarta, 

2005 hlm. 161 
11

 David Litle, John Kelsay, Abdulaziz A Sachedina , Kebebasan 

Agama dan Hak-hakAsasi Manusia, Pustaka Pelajar, Bandung , 2005, hlm 6 



 

sebagai kepala daerah, wakil rakyat atau memegang peranan 

dipemerintahan.
12

 

Hak-Hak Warga Negara menjadi persoalan penting 

dalam pemerintahan Islam. Dalam Islam tidak dikenal 

perbedaan kelas. Karena Alquran mengakui prinsip 

kemuliaan manusia (karamatul insan ) . Dalam sebuah ayat : 

                       

                

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak 

Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami 

beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan 

mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang Telah kami ciptakan.

13
 (QS. Al Isra [17]:70) 

Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud keturunan adam 

adalah seluruh umat manusia yaitu muslim maupun non 

muslim, beriman maupun kafir. 

Saat ini sebuah negara dibangun tidak hanya berdasarkan 

satu keyakinan saja, tetapi banyak keyakinan yang dipercaya 

oleh masyarakatnya. Dalam negara demokrasi tidak dapat 

perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh pemeluk 

kepercayaan satu dengan yang lainnya. Negara memandang 

sama hak-hak warga negara selama dia menjadi warga 

negara tersebut.
14

 

                                                             
12

Ibid, hlm.20 
13

Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Islam Wakaf 

Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Kompleks Percetakan 

Al-Quran Raja Fahad, Arab Saudi, 2007 
14

 David Litle, John Kelsay, Abdulaziz A Sachedina , Kebebasan 

Agama dan Hak-hakAsasi Manusia, Pustaka Pelajar, Bandung , 2005, hlm 23 



 

 Berbeda dengan negara berdasarkan demokrasi ataupun 

yang liberal, negara yang menjadikan Islam sebagai 

landasan hukum nya tidak memberikan hak istimewa nya 

kepada masyarakat non Muslim. Islam menganggap mereka 

sebagai warga negara yang dilindungi tetapi Islam tidak 

membedakan manusia seperti ayat diatas melainkan Islam 

sangat menghormati hak-hak non Muslim. 

 Penetapan hak-hak non muslim dalam Islam, baik yang 

bersifat politik dan non politik, merupakan satu bagian yang 

tidak terpisahkan dari penetapan Islam bagi prinsip-prinsip 

keadilan, kebebasan dan persamaan hak setiap individu 

daulah islamiyah dihadapan undang-undang. 

 Penetapan prinsip-prinsip itu ada dalam kitab Allah dan 

penjelasan dari sunnah nabawi yang menyatakan prinsip-

prinsip itu merupakan dasar-dasar yang baku dalam syariat 

Islam dan pilar-pilar yang kokoh dalam struktur sistem 

politik bernegara Islam. 

 Ketika piagam madinah atau konstitusi negara baru 

menetapkan bahwa orang-orang nonMuslim adalah umat 

yang sama dengan kaum Muslimin, maka dengan demikian 

piagam itu telah menjadiakan mereka sebagai  warga negara 

dan mempunyai hak seperti yang dimiliki oleh kaum 

Muslimin.
15

 Mereka juga mempunyai kewajiban 

sebagaimana kewajiban yang miliki kaum Muslimin mereka 

sama dalam negara itu, mereka bebas menjalankan agama  

mereka dan kaum muslimin juga bebas menjalankan agama 

nya, dan mereka masing-masing berhak memberi nasihat 

dan dinasihati, serta berbuat baik dan tidak berbuat jahat. 

 Dalam teks Piagam Nabawi ada dalil syar’i yang pasti 

mengukuhkan “hak warga negara” secara sempurna untuk 

ahli kitab dalam masyarakat muslim dan dalam daulah 
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Islamiyah. Nash-nash dan bukti lain nya juga menguatkan 

akan hal itu.
16

 

 Pada nash-nash inilah kami berpegang dalam 

menetapkan dua hak memilih dan dipilih menjadi anggota 

dewan, yang kedua hak tersebut termasuk dalam hak-hak 

politik prioritas yang berhubungan dengan hukum dan 

administrasi, dan dengan terwujudnya keikutsertaan para 

warga negara lainnya dalam hak-hak politik prioritas dengan 

jalan langsung maupun tidak langsung. 

 Penetapan dua hak dari hak-hak politik untuk nonmuslim 

di negara Islam ini tidak di larang dalam Islam, dan tidak 

mengapa partisipasi nonmuslim dalam menggunakan dua 

hak ini, karena mereka umat yang sama dalam kaum 

muslimin. 

 Dua hak ini tidak lah termasuk dari sifat keagamaan 

yang menjadi dasar untuk membedakan antara warga negara, 

artinya harus ada syarat Islam dalam diri seseorang yang 

melaksanakan nya.Beberapa peneliti kontemporer juga telah 

menyimpulkan seperti ini. 

 Abdul Karim Zidan berkata dalam masalah yang 

berhubungan dengan hak memilih dan dipilih, serta hak 

partisipasi dalam memilih presiden di negara islam:”menurut 

kami,hukum yang paling jelas adalah boleh, sebab jabatan 

presiden dimasa sekarang tidak mempunyai bentuk kata 

keagamaan dan partisipasi  sebagaimana dahulu. Oleh 

karena itu, ia bukanlah kekhalifahan yang banyak 

dibicarakan oleh para fukaha sekalipun masih ada sedikit 

makna yang sama”. Jabatan presiden adalah jabatan 

kepemimpinan didunia dan bukan kekhalifahan yang 

diberikan Rasulullah SAW dalam memelihara agama dan 

politik dunia, ini adalah definisi kekhalifahan Al-Mawardi.
17
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Berdasarkan hal ini, orang-orang kafir dzimmi boleh 

berpartisipasi dalam pemilihan umum sebab mereka tidak 

dilarang untuk ikut serta dalam urusan urusan duniawi. 

Sedangkan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam 

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pencalonan dirinya 

sebagai anggota dewan,kami juga berpendapat boleh, sebab 

kanggotaan dalam majelis permusyawaratan rakyat artinya 

memberikan usulan juga memberikan nasihat kepada 

pemerintah dan ini adalah perkara –perkara yang tidak ada 

larangan nya bagi orang-orang kafir dzimmi untuk 

melakukannya dan ikut serta didalamnya.
18

 

 Selama sistem hukum dalam negara Islam adalah 

musyawarah dan syariat Islam sebagai sumber undang-

undang didalam nya yakni tidak ada satu undang-undang 

negara pun yang menyalahi satu dasar dari dasar-dasar Islam 

yang baku, juga terwujud didalamnya keadilan politik dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka sistem itu adalah 

sistem hukum Islam, sekalipun berbeda struktur dan nama. 

 Adapun yang menjadi dasar kita menetapkan hak-hak 

politik non muslim adalah prinsip warga negara yang 

sempurna yang telah ditetapkan untuk mereka di dalam 

Piagam Madinah dan dijadikan sebagai kaidah 

konstitusional Islam, yakni bahwa mereka itu umat yang 

sama dengan kaum mukminin.
19

Mereka semua berhak 

menasihati dan dinasihati serta diperlakukan dengan baik, 

tidak dengan perlakuan jahat. 

 Piagam itu juga menetapkan bahwa yahudi yang tinggal 

bersama kaum mukminin di Madinah adalah termasuk warga 

negara Islam, mereka mempunyai hak dan kewajiban sama 

seperti yang di miliki dengan kaum muslimin sebagaimana 
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Piagam Madinah menetapkan hal semacam itu kepada 

kabilah-kabilah yahudi lainnya. 

 Di Indonesia didalam hukum positif hak-hak politik 

meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yaitu hak 

memilih dan dipilih , hak dipilih merupakan bagian dari 

HAM yaitu hak politik, hak  untuk dipilih dapat 

dipergunakan untuk menentukan seseorang menduduki 

jabatan posisi publik maupun non pubik. Pengaturan 

mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam pasal 21 

UDHCR, kemudian terdapat dalam pasal 25 kovenan 

internasional hak sipil dan politik, pasal 27 ayat 1 dan  pasal 

28D ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan Masalah dalam Penulisan Skripsi ini 

adalah :  

1. Bagaimanakah Analisis terhadap hak-hak politik bagi 

warga negara Non Muslim menurut hukum Islam dan 

hukum positif 

2. Adakah  Perbedaan dan Persamaan Hak-Hak Politik 

Warga Negara Non Muslim Dalam Pandangan Hukum 

Islam dan Hukum Positif. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hak 

politik warga negara menurut hukum positif dan 

hukum Islam 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan 

politik Islam terhadap larangan hak dipilih warga 

negara non Muslim dalam hukum Islam dan hukum 

positif. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah 

a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu 

pengetahuan kepada para pembaca untuk 



 

mengetahui hak-hak warga negara non muslim 

dalam Islam. 

b. Kegunaan praktis yaitu unutuk memperluas 

wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian 

akhir semester dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Syariah. 

 

F. Metode Penelitian 

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan 

karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta 

mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan 

beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai 

dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif. Hal ini di 

maksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat 

ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut 

terdapat didalam metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Library 

Researchdengan Pendekatan normatif yang mana 

penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder.
20

Penelitian ini juga menggunakan 

metode perbandingan hukum (Komparatif), dalam hal ini 

penulis membandingkan antara Hukum Islam dan 

Hukum Positif mengenai hak warga negara non Muslim. 

2. Sumber data penelitian 

a. Sumber data primer yaitu data.
21

 Bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan  hukum 

primer terdiri dariAl-Qur’an dan Hadist, Universal 

Declaration Of Human Right (UDHCR), Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

HAM. 
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b. Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh 

untuk memperkuat data yang diperoleh dari data 

primeryaitu, buku-buku, makalah-makalah, jurnal-

jurnal,majalah,  artikel,  internet,  dan sumber-sumber 

yang berkenaan dengan penelitian ini.
22

 

 

3. Teknik pengumpulan dan pengolahan data 

a. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kajian kepustakaan yaitu upaya 

pengidentifikasi secara sistematis dan melakukan 

analisis terhadap dokumen –dokumen yang memuat 

informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan 

masalah penelitian yang dilakukan.
23

 

b.     Teknik Pengolahan data 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat 

penting dalam metode ilmiah,  karena dengan 

pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data adalah proses penyederhanaan data 

kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau mudah 

dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.
24

Pada 

tahapan analisis data, data diolah dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa hingga dapat menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan 

yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun data-data 

tersebut dianalisis menggunakan metode Komparatif 

analisis yaitu membandingkan kedua hukumdengan 

memberikan suatu gambaran secara jelas sehingga 

menemukan jawaban yang diharapkan. 
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BAB II 

HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA MENURUT 

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
 

A. Pengertian dan sejarah hak politik warga negara 

Kata hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan 

politik. Dalam kamus besar bahasa indonesia kata hak 

berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat 

sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang untuk 

menuntut sesuatu dan hak juga berarti derajat atau martabat.
1
 

Sedangkan kata politik berasal dari kata politic 

(Inggris) yang menunjukan sifat pribadi atau perbuatan. 

Secara leksikal, asal kata tersebut berarti acting or judging 

wisely, well judget, prudent.
2
 Kata ini terambil dari kata latin 

politicus dan bahasa yunani politicos yang berarti relating to 

citizen. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang 

bermakna “city” yang berarti kota, politic kemudian diserap 

kedalam Bahasa Indonesia dengan arti, yaitu: segala urusan 

dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya). 

Mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara 

lain, tipu muslihat atau kelicikan dan juga dipergunakan 

sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu 

politik.
3
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia politik 

diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai 

ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan 

(kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan 
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negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak 

dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.
4
 

Politik merupakan kata kolektif yang mempunyai 

pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan 

kekuasaan. 

Pada umum nya dapat dikatakan bahwa politik 

(politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-

peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar 

warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan 

bersama yang harmonis.
5
 

 Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-

macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu 

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Selanjutnya sebagai 

suatu sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan 

ketentuan-ketentuan siapa sumber kekuasaan negara,siapa 

pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara 

untuk menentukan serta kepada siapa kewenangan 

melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa 

pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana 

bentuk tanggung jawab nya.
6
 

 Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, 

membicarakan politik pada dasarnya membicarakan negara, 

karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga 

politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara 

dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki 

ide-ide, azas-azas sejarah pembentukan negara, hakekat 

negara serta bentuk dan tujuan negara.
7
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 Politik adalah cara dan upaya menangani masalah-

masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang 

merugikan bagi kepentingan manusia. Mengacu pada 

pengertian tersebut politik yang berasal dari kata polis yang 

berarti negara bisa yang baik, karena nya setiap negara harus 

memiliki suatu aturan main yang disebut undang-undang 

juga diartikan sebagai bentuk kumpulan yang sengaja 

dibentuk untuk mendapatkan suatu atau hukum, pemegang 

otoritas hukum yang kemudian disebut sebagai politicos atau 

raja, dan yang melaksanakan aturan pemerintahan dalam hal 

ini semua lapisan masyarakat yang mengakui kekuasaan 

seorang pemimpin. 

 Dari penjelasan diatas, secara garis besar hak politik 

dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan 

pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh 

siapapun dalam kehidupan bermasyarakat disuatu  negara. 

Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang 

dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai 

anggota organisasi (negara), seperti hak memilih dan dipilih, 

mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam 

negara.
8
 Hak politik itu adalah hak dimana individu memberi 

andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-

masalah negara atau memerintahnya. Hak politik merupakan 

hak asasi setiap warga negara untuk berkumpul dan 

berserikat (membentuk partai) dan hak untuk mengeluarkan 

pendapat termasuk mengawasi dan dan mengkritisi 

pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan 

kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan 

dengan aspirasi rakyat. 

 Sejarah Hak politik berawal dari perang dunia yang 

melibatkan hampir seluruh dunia dan telah menelan banyak 

korban harta dan jiwa manusia,di kalangan masyarakat 

internasional timbul keinginan merumuskan hak-hak asasi 

manusia, termasuk hak-hak politik dalam sebuah naskah 
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internasional. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan 

hak-hak asasi manusia,termasuk hak –hak politiknya,yang 

selama ini telah direndahkan,dirampas, dan diinjak-injak 

oleh negara,penguasa, atau golongan tertentu.  

 Awal konsep hak asasi manusia didunia barat terdapat 

dalam karangan beberapa filsuf abad ke-17, antara lain John 

Locke (1932-1704), hampir dua puluh tahun kemudian, 

Deklarasi Universal di jabarkan dalam dua Perjanjian 

Internasional yaitu Konvenan Internasional hak sipil dan 

politik dan Kovenan Internasional hak ekonomi, sosial, dan 

budaya (1966). 
9
 

Selanjutnya diadakan diskusi PBB mengenai hak asasi 

manusia yang telah menghasilkan beberapa piagam penting 

antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The 

Universal Declaration of Human Right oleh PBB dalam 

sidang umumnya di istana Chaillot, Paris, pada tanggal 10 

Desember 1948,dalam piagam tersebut telah berhasil 

ditetapkan secara rinci beberapa hak politik sebagai berikut: 

1. Hak untuk mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa 

mengalami ganggua (pasal 19) 

2. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara 

tenang (pasal 20 ayat 1) 

3. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara( pasal 

21 ayat 1) 

4. Hak untuk ikut serta dalam pemilu yang dilakukan 

secara periodik, serentak, wajar, bebas, dan rahasia 

(pasal 21 ayat 3).
10

 

Hak-hak politik yang dikukuhkan dalam naskah 

Declaration of Human Right ini kemudian dianggap masih 

kurang sempurna dan tidak cukup mampu untuk melindungi 

warga sipil dari penindasan beberapa negara, tahap kedua yang 

ditempuh komisi hak asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang 

lebih mengikat daripada deklarasi belaka yaitu dalam bentuk 

perjanjian (covenant) yaitu dua perjanjian Kovenan 
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Internasional hak sipil dan politik dan Kovenan Internasional 

hak ekonomi, sosial, dan budaya (1966).Sepuluh tahun 

kemudian International Covenanton Civil and Political Right ini 

baru dapat berlaku setelah diratifikasi oleh 35 negara anggota 

PBB. Dalam perjanjian yang disebut terakhir ini antara lain juga 

dirumuskan beberapa hak politik sebagai berikut: 

1. Hak kebebasan untuk menentukan status politik (pasal 1 

ayat 1). 

2. Hak untuk berkumpul secara tenang (pasal 21 ayat 1). 

3. Hak kebebasan berasosiasi, membentuk dan bergabung 

dalam suatu perserikatan (pasal 22 ayat 1). 

4. Hak untuk ikut serta dalam pengaturan urusan 

pemerintahan,utama nya hak memilih dan dipilih sebagai 

pejabat negara (pasal 25 ayat 1 dan 2).
11

 

Naskah-naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 

dua kovenan atau dua perjanjian sebagai satu kesatuan,yang 

dinamakan Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia, 

(International Billof Human Right).
12

 

pada tahun 2002 kemajuan konsep hak asasi manusia 

mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya 

Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal 

Court atau ICC) yang khusus mengadili kasus pelanggaran 

terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.
13

 

 Dewasa ini, kita membedakan tiga generasi hak asasi, 

generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah 

lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran-

pemikiran negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, 

sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-

negara komunis yang dalam perang dingin (1945 sampai 

awal tahun 1970). Generasi ketiga adalah hak atas 
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perdamaian dan hak atas pembangunan, yang terutama 

diperjuangkan oleh negara-negara dunia ketiga. 

 Sementara itu berbagai negara non barat merasa 

terpanggil untuk membahas beberapa aspek yang menurut 

mereka kurang memperoleh perhatian yaitu pertama, konsep 

setiap manusia disamping mempunyai hak juga mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat dimana 

ia berada. Kedua bahwa bagi banyak negara yang rasa 

agamis nya kuat, hak asasi dianggap tidak dapat dilihat 

terpisah dari agama dan budaya. 

 Akhirnya, pada bulan juni 1993, lebih dari 170 negara 

anggota PBB (termasuk Indonesia) merumuskan Vienna 

Declaration yang mengakomodasikan pendirian negara barat 

dan non barat terutama seperti dirumuskan dalam Bangkok 

Declaration
14

.  

 Di dalam forum PBB terdapat perbedaan sifat antara hak 

politik dan hak ekonomi, hak politik adalah warisan dari 

aliran liberalisme abad ke-17 dan ke-18 dipihak lain hak 

ekonomi lebih bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyakat. Maka dari itu negara-negara barat cenderung 

curiga tekanan atas hak ekonomi hanya merupakan alasan 

untuk kurang memperdulikan hak politik. 

 Pada hakikatnya hak politik di maksud untuk melindungi 

individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak 

penguasa, karena negara sedikit banyak dianggap sebagai 

ancaman bagi manusia. Untuk melaksanakan hak politik, 

kewenangan pemerintah perlu dibatasi melalui perundang-

undangan. 

 Berbeda dengan hak ekonomi yang seusai perang dunia 

ke II secara gigih diperjuangkan Uni Soviet dan sekutu nya, 

dimana hak ekonomi mencakup penghidupan yang layak 

sukar ditentukan tolak ukur yang dapat diterima oleh semua 

negara. 

 Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus diberi 

pembatasan yaitu perundang-undangan yang menyangkut 

ketertiban dan keamanan nasional dalam negara masing-
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masing misalnya dalam kovenan sipil dan politik ditentukan 

bahwa hak berkumpul secara damai terkena pembatasan 

yang sesuai dengan undang-undang nasional dan yang dalam 

negara demokratis diperlukan demi kepentingan keamanan 

nasional atau keselamatan umum. 

 Untuk memantau perkembangan pelaksanaan hak-hak 

politik, didirikan panitia hak asasi (human right comittee), 

yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari 

suatu negara terhadap negara lain, jika telah terjadi 

pelanggaran terhadap hak asasi yang tercantum dalam 

kovenan itu.
15

 

 Adapun di dalam hukum Islam hak politik 

memiliki arti Kata hak berasal dari bahasa arab yang secara 

etimologi mengandung beberapa arti, dalam al-quran 

terdapat beberapa makna untuk kata hak. Makna hak sebagai 

ketetapan dan kepastian terdapat dalam alquran surat 

yasin/36:7, makna hak sebagai menetapkan dan menjelaskan 

terdapat dalam surat al-anfal/8:8. Makna hak sebagai bagian 

yang tebatas terdapat dalam al-ma’arij/70:24-25. Kata hak 

dengan arti benar, lawan dari bathil, terdapat dalam surat 

yunus /10:35.
16

 Dalam kamus bahasa arab hak diartikan 

sebagai ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut dan benar. 

Hak dapat juga disebut hak asasi yaitu, sesuatu bentuk yang 

dimiliki oleh seseorang karena kelahiran nya, bukan karena 

diberikan oleh masyarakat atau negara. 

Secara terminologis ada beberapa definisi hak yang 

dikemukakan oleh para ulama fiqh Wahbah Zuhaili 

mendefinisikan kata hak dengan sesuatu hukum yang 

ditetapkan secara syara. 

Sedangkan politik dalam bahasa arab disebut dengan 

siyasah yang berarti mengurus kepentingan seseorang.
17

 

Politik atau siyasah mempunyai makna mengatur urusan 
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umat baik secara dalam maupun luar negeri. Politik 

dilaksanakan baik oleh negara(pemerintah) maupun umat 

(rakyat). Negara adalah institusi yang mengatur urusan 

tersebut secara praktis, sedangkan umat atau rakyat 

mengoreksi (muhasabah) pemerintah dalam tugasnya. 

Pada dasar nya politik mempunyai ruang lingkup negara, 

membicarakan politik pada akhirnya adalah membicarakan 

negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai 

sebuah lembaga politik yang mempengaruhi hidup 

masyarakat.
18

Politik juga ialah cara dan upaya menangani 

masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang 

untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal 

yang merugikan bagi kepentingan manusia.
19

 

Jadi penjelasan diatas yang dimaksud dengan hak politik 

dalam Islam adalah hak hak warga negara dalam negara 

Islam dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, 

dalam mengelola masalah-masalah negara atau 

pemerintahannya, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, 

hak untuk berkumpul dan hak berserikat (membentuk partai 

politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk 

mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi 

penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat 

kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. 

Teori tentang politik dalam Islam telah banyak 

dikemukakan oleh para ulama baik di masa lampau atau pun 

di masa kini, hal ini mudah di pahami, karena masalah 

politik termasuk ruang lingkup ijtihad yang memungkinkan 

kepada ulama untuk mengkaji setiap masa.
20

 

Islam merupakan maanhaj ketuhanan yang diturunkan 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW untuk umat manusia 
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agar mereka berada dijalan yang benar dan selamat dunia 

akhirat, di lihat dari sejarah sebelum datang Islam, keadaan 

manusia pada waktu itu berada dalam keadaan jahiliyyah, 

kehidupan beragama di jazirah Arab sebelum Islam adalah 

penyembah berhala, mereka telah menyimpang jauh dari 

ajaran ketuhanan yang dibawa oleh nabi nabi mereka. Selain 

penyembahan berhala juga terjadi peperangan antara 

kabilah, terjadi perbudakan , dan hal-hal lain yang berbau 

jahiliyyah. 

Dalam keadaan seperti itulah Islam datang dengan Al-

Qur’an sebagai petunjuk hidup. Al-Qur’an yang berisi 

hukum –hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian di 

jelaskan Rasulullah SAW melalui sunnah nya telah 

membawa Bangsa Arab keluar dari kejahiliyyahan sehingga 

mereka menjadi bangsa yang beradab. Bahkan, Rasulullah 

SAW telah berhasil membuat suatu peradaban baru yaitu 

suatu tatanan masyarakat yang teratur dan dinamis, dalam 

bentuk kepemimpinan beliau di Madinah, Rasulullah SAW 

telah memperkenalkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip 

pemerintahan (kenegaraan). Misalnya dapat dilihat dari 

praktik-praktik yang dicontohkan nabi dalam musyawarah 

dengan para sahabat. Walaupun beliau sebagai pemimpin 

agama (Rasul) dan pemimpin negara, akan tetapi beliau 

tidak bersikap otoriter terhadap para sahabat dan kaum 

muslimin, beliau memberikan dan menjamin hak-hak warga 

masyarakat termasuk dalam hal yang berkaitan dengan 

pengambilan kebijakan (politik).
21

 

Melihat sistem politik pemerintahan dan struktur 

organisasi Nabi Muhammad SAW berbeda dengan melihat 

struktur dan sistem pemerintahan, Nabi Muhammad SAW 

juga meletakkan dasar-dasar peraturan negara yang disiarkan 

keseluruh dunia dan semata-mata hanya menjalankan hukum 

keadilan dan belas kasih. Beliau mengkhotbahkan 
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persamaan antara seluruh manusia serta kewajiban untuk 

saling menolong dan persaudaraan sedunia.
22

 

Nabi muhammad SAW melaksanakan politik kenegaraan 

dengan menempatkan tuhan pada posisi sentral dimana 

dalam pemikiran Islam, tuhan merupakan sumber 

kebenaran.
23

 

Di samping ajaran Nabi Muhammad terdapat Cairo 

Declaration on Human Right yang dideklarasikan pada 

tanggal 15 Agustus di Kairo, deklarasi ini disetujui oleh 

negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organization 

of Islamic Conference (OIC), didalam deklarasi ini hak 

politik yang disinggung dalam deklarasi HAM Kairo ini 

adalah hak menyatakan pendapat secara bebas sejauh tidak 

bertentangan dengan syari’at Islam (pasal 22). 

Menurut al-Maududi paling tidak ada enam macam hak 

politik yang diakui dalam Islam, yaitu:
24

 

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok 

pikiran,pendapat,keyakinan. Hal ini lanjut Maududi, 

meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah 

dan pejabatnya,termasuk kepala negara. 

2. Hak untuk berserikat dan berkumpul. 

3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala 

negara. 

4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam 

pemerintahan negara. 

5. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau 

anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). 

6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu. 
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B. Hak-Hak pokok Warga Negara Dalam Hukum Islam 

dan Hukum Positif 

Hukum positif merupakan aturan hukum yang 

sedang berlaku di suatu negara.
25

 Hukum positif disuatu 

negara tidak lah sama dengan hukum positif yang berlaku di 

negara lain. Perbedaan terletak pada konstitusi yang menjadi 

dasar dan sumber pembuatan hukum positif yang dimaksud. 

Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-

undangan. 

Di Indonesia konstitusi dimaksud telah mengalami 

beberapa kali penggantian, jika selama kurang lebih 4 tahun 

setelah kemerdekaan diberlakukan UUD 1945 maka selama 

kurun waktu sekitar 8 bulan berlaku konstitusi RIS hampir 

diseluruh indonesia, akan tetapi konstitusi ini diganti dengan 

UUDS 1950 yang kemudian dengan dekrit 5 juli 1959 

dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali 

UUD 1945. 

Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 

1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan pada 

pasal 28 tentang HAM dengan penanaman hak warga 

negara, sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci 

HAM secara detail dalam 30 pasal yang ternyata cenderung 

memiliki kesamaan dengan Universal Declaration of Human 

Rights. 

Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan 

HAM dalam batang tubuh UUD 1945 dan peraturan 

perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap 

alinea mencerminkan adanya persamaan dibidang 

politik,Ekonomi, Hukum, Sosial, dan Budaya. Ini berarti 

substansi HAM dalam pembukaan UUD 1945 amat luas 

tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang 

lebih rinci dalam batang tubuh UUD 1945 oleh karena nya 

MPR melalui penetapan nomor : XVII/1998 maupun 

perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 sampai dengan pasal 
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28J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan 

HAM, kewajiban warga negara. 

Pengaturan HAM dan kewajiban asasi manusia 

secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan antara kedua nya.
26

Individu memang 

memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak –hak azasi 

nya tetapi harus dituntut untuk dapat menghargai, 

menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi individu yang 

lain, hal itu berarti dalam menjalankan hak azasinya setiap 

individu yang lain, hal itu berarti dalam menjalankanhak 

azasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi 

melanggar hak azasi individu lain. 

Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 

adalah:
27

 

1) Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil 

presiden.  

(Pasal 6 ayat 1) 

2) Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama 

dalam hukum. (pasal 27 ayat 1) 

3) Hak atas penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat 2) 

4) Hak dalam upaya pembelaan negara. (pasal 27 ayat 3) 

5) Hak berserikat dan berkumpul. (pasal 28E ayat 3) 

6) Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. 

(pasal 28) 

7) Hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan 

(pasal 28D ayat 3) 

8) Hak untuk memeluk agama masing-masing.(Pasal 29 

ayat 2) 

9) Hak fakir miskin dan anak telantar dipelihara 

negara.(Pasal 34 ayat 1) 

10) Hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas 

apa yang dimiliki.(pasal 28G ayat 1) 
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Adapun hak-hak pokok warga negara didalam hukum 

Islam adalah hak-hak yang dibutuhkan manusia untuk 

menjaga kelangsungan eksistensinya dan keselamatan 

hidupnya. Apabila hak-hak pokok di langgar, maka 

menyebabkan berakhirnya kehidupan manusia atau 

kehidupan manusia mengalami kerusakan dan kehancuran 

yang parah. Dalam Islam, perlindungan atas kebutuhan 

pokok manusia bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat 

Islam yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan 

hidup manusia baik material maupun spiritual, individual, 

dan sosial. 

Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh bahwa Allah 

telah menurunkan syariat Islam dengan beberapa tujuan 

(Maqasid al-Tasyri atau Maqasid al-syari’ah ) yang secara 

garis besar terdiri dari tiga hal, yakni dharuriat ( tujuan 

pokok ), yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk 

kelangsungan hidup manusia. Bila mana hal tersebut tidak di 

penuhi, maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan 

kekacauan hidup manusia.  Hajiyat (tujuan sekunder) yaitu 

hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan 

kelapangan dan kemudahan dalam hidup didunia, bila mana 

hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami 

kesulitan dan kesempitan dan tahsiniyat (tujuan tersier) yaitu 

hal-hal pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak 

yang baik.
28

 

 

Tujuan pokok atau dharuriyat meliputi perlindungan 

terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.
29

 pemerintahan 

Islam wajib menjaga dan memberikan perlindungan 

terhadap kebutuhan pokok manusia, dan tidak hanya terbatas 

pada warga negara muslim saja tetapi terhadap semua warga 

negara yang berada di wilayah negara yang bersangkutan, 

apapun agama nya. Perlindungan terhadap kebutuhan pokok 
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manusia ini merupakan inti dari perlindungan hak asasi 

manusia. 

Adapun Hak warga negara secara umum di dalam Islam 

dalam buku DR. AM. Saefuddin berjudul Ijtihad Politik 

Cendekiawan Islam yang diterbitkan oleh Gema Insani (mei, 

1966) adalah:
30

 

a. Hak Persamaan di Depan Hukum 

Persamaan di depan hukum merupakan salah satu 

manifestasi prinsip persamaan yang dituntut oleh 

keadilan yang dicanangkan Islam, hukum yang 

dilaksanakan atas semua orang tanpa mengisti mewakan 

dan tanpa membedakan seorang individu karena sebab 

jenis kelamin, warna kulit, kedudukan, kekayaan, 

kekerabatan atau persahabatan, bahkan akidah atau 

lainnya yang kontroversional. 

b. Hak Persamaan di Depan Peradilan 

Dalam pemerintahan Islam, semua warga negara sama di 

depan peradilan, baik dari segi kepatuhan mereka 

terhadap keputusan, prosedur yang dipenuhi dalam 

melakukan dakwaan, dasar-dasar pengaduan, prinsip-

prinsip memutuskan, pelaksanaan keputusan, 

pelaksanaan hukum maupun kewajiban berlaku adil 

diantara orang yang berselisih. Tidak ada perbedaan satu 

individu dengan yang lain, bahkan musuh pun 

merasakan keadilan dan persamaan didepan peradilan 

ini. 

c. Hak Kebebasan Individual, terdiri dari: 

1) Hak Kebebasan Perorangan 

Menurut ahli hukum kebebasan perorangan ialah 

kebebasan bagi tiap individu dalam perjalanan 

pulang pergi, terpeliharanya diri pribadi dari segala 

bentuk penganiayaan dan larangan menangkap, 

menyiksa, dan memenjarakan kecuali dengan 

tuntutan hukum, serta kebebasan berimigrasi ke luar 

masuk negara. Kebebasan perorangan menurut para 

ahli hukum ini, bahkan dengan pengertian yang lebih 
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luas lagi, terjamin bagi tiap individu dalam 

pemerintahan Islam. 

Memusuhi kebebasan seperti ini merupakan tindak 

kezhaliman dan Islam mengharamkan nya secara 

mutlak. Perlindungan pemerintah Islam bagi individu 

terhadap tindak permusuhan atas kehidupan fisik 

maupun kehormatannya, tampak dalam hukuman 

yang berat bagi para pengganggunya yang tercantum 

dalam perundang-undangan Islam. 

2) Hak Kebebasan Berkeyakinan dan Beribadat bagi 

Non Muslim 

Islam tidak memaksa seseorang untuk mengubah 

keyakinannya dan memeluk Islam, walaupun Islam 

menyerukan untuk itu. Allah SWT berfirman dalam 

surat Al-Baqarah:256
31

 

                 

               

                 

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada 

jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar 

kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka 

sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 

yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan allah 

maha mendengar lagi maha mengetahui.(Al-Baqarah: 

256) 

Oleh karena itu, pemerintah Islam tidak memusuhi 

non-Muslim yang hidup di bawah naungan 
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Pemerintah Islam (Khalifah) baik keyakinannya 

maupun ibadahnya.  

3) Hak Bertempat Tinggal 

Dalam Pemerintahan Islam, tiap individu menikmati 

hak nya bertempat tinggal, sehingga seorangpun 

tidak boleh masuk ke tempat tinggalnya kecuali 

dengan izin dan kerelaannya, karena tempat tinggal 

seseorang adalah tempat segala rahasia dan tempat 

menetap keluarganya.Firman Allah SWT: 

                   

              

         

Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu 

memasuki rumah yang bukan rumah mu, sebelum 

meminta izin dan memberi salam kepada 

penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, 

agar kamu (selalu) ingat (An-Nur:27)
32

 

 

4) Hak Kebebasan bekerja 

Dalam Pemerintahan Islam, seorang individu berhak 

melakukan pekerjaan yang dikehendaki, baik 

perdagangan, perindustrian, ataupun pertanian, 

dengan syarat tidak melakukan pekerjaan yang 

diharamkan syariat Islam.  

5) Hak Kebebasan Berpendapat 

Dalam Pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat 

adalah hak individu yang mengantarkannya kepada 

kepentingan nuraninya yang tidak boleh dikurangi 

negara atau ditinggalkan oleh individu. Hal ini 
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penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan 

setiap individu dan diperlakukan agar seorang 

muslim melakukan kewajiban-kewajiban Islam. 

Prinsip Musyawarah dan diskusi-diskusi yang 

menyertai serta hak memilih, menuntut kebebasan 

berpendapat. Musyawarah tidak mungkin tanpa 

kebebasan, akan tetapi kebebasan berpendapat 

tidaklah mutlak, ia harus tunduk pada sejumlah batas. 

Antara lain memelihara prinsip-prinsip akidah Islam. 

6) Hak Menuntut Ilmu 

Islam telah mewajibkan bagi negara untuk 

menyelenggarakan pengajaran bagi tiap anggota 

masyarakat. Dalam sunnah Nabi, kita menemukan 

fakta penting yang menunjukan bahwa kewajiban 

negara kepada tiap individu untuk memudahkan 

sarana-sarana memperoleh ilmu pengetahuan. 

7) Hak Menerima Santunan Negara 

Maksud hak ini adalah bahwa seorang memperoleh 

jaminan umum dari negara ketika dijerat kebutuhan. 

Dalam pemerintahan Islam individu tidak mungkin 

menderita, sementara negara melihat dan memahami 

posisinya, merasakan ketidakmampuan dan 

kesulitannya. 

 

C. Ketentuan Hak Memilih dan DiPilih Bagi Warga Negara 

Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 
 

Hak dipilih didalam hukum positif sebagai pemenuhan 

Hak Asasi Manusia, ketentuan ini diatur ini di dalam pasal 

43 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM) menyebutkan bahwa 
33

:  

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan 

memilih dalam pemilihan umum berdasarkan 

persamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. setiap warga negara berhak turut serta dalam 

pemerintahan dengan langsung atau dengan 

perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, 

menurut cara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap 

jabatan pemerintahan . 

Secara tegas koreksi terhadap penyelewengan orde 

baru juga dituangkan dalam penjelasan umum Bab III 

UU No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan 

nasional (propenas) 2000-2004.
34

 yaitu ”Penegakan 

supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi 

manusia secara universal mengalami degradasi. Kondisi 

tersebut, antara lain disebabkan oleh pemerintahan pada 

masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan 

kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum 

agama dan hukum adat dalam pembangunan hukum”. 

Untuk itu, Pemerintahan Orde Reformasi ingin 

melakukan penataan ulang arah kebijakan hukum 

nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999. Arah 

kebijakan hukum dalam GBHN 1999 disebutkan antara 

lain:“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh 

dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum 

agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-

undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang 

diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan 

ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui 

program legislasi”. 

                                                             
34

 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) ,tahun 1999-2004,LN 206, Bab lll 

Pembangunan Hukum. 



 

Perintah dari MPR melalui GBHN 1999 tersebut 

kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkan nya UU 

No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas) tahun 2000 -2004, dengan 

melakukan penyusunan dan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang aspiratif dengan mengakui 

dan menghormati hukum agama dan adat melalui 

peningkatan peran legislasi nasional (Prolegnas). 

Reformasi yang mengawali lengsernya orde baru 

pada awal tahun 1998 pada dasar nya merupakan gerak 

merefleksikan komitmen bangsa indonesia yang secara 

rasional dan sistematis bertekad untuk 

mengaktualisasikan nilai –nilai dasar demokrasi. 

Nilai-nilai dasar tersebut antara lain berupa sikap 

transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan 

keputusan politik, pers yang bebas, sistem pemilu yang 

jujur dan adil, dan prinsip good governance yang 

mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga 

eksekutif, keberadaan badan legislatif yang kuat dan 

berwibawa,kekuasaan kehakiman yang independen dan 

impartial, partisipasi masyarakat yang terorganisasi 

dengan baik serta penghormatan terhadap supremasi 

hukum. 

Selama Orde Baru, HAM sipil dan politik banyak 

dilanggar dengan alasan untuk menjaga stabilitas politik 

demi kelancaran pembangunan ekonomi, korupsi, kolusi, 

dan nepotisme merajalela, penyalahgunaan kekuasaan 

meluas, hukum merupakan subordinasi dari kekuasaan 

politik, Beberapa keputusan Mahkamah Agung jelas-

jelas memperlihatkan pemihakannya terhadap 

kekuasaan, meski dengan akibat merugikan rakyat kecil, 

kebenaran dan keadilan sering dikesampingkan dengan 

alasan demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi 

pancasila, demi kepentingan umum, demi asas 



 

kekeluargaan dan sebagainya, meski itu merugikan 

HAM.
35

 

Di tengah perubahan besar saat ini, ketika sejumlah 

anggota masyarakat Indonesia muncul dengan peran 

baru, kekuasaan tidak lagi menjadi milik segelintir elite 

politik, kekuasaan terbesar dibanyak tempat dan kepada 

banyak orang. Mereka dulu lebih banyak pasif kini 

bangun mengambil prakarsa politik dan bertindak 

seolah-olah mendapat mandat paling besar untuk 

menegakkan nya. Proses dialogis tentang format dan 

sistem berbangsa dan bernegara menuju demokrasi pun 

kini menjadi menu sehari-hari. Sayangnya, pada situasi 

seperti ini justru proses penegakkan hukum masih saja 

mengalami banyak kendala bukan saja lantara warisan 

sistem hukum yang buruk di masa lalu, situasi 

belakangan ini juga mendatangkan proses identifikasi 

politik baru bagi warga negara dengan segala klaim nya 

tentang hak dan kewajiban. 

Dalam rezim hukum internasional HAM, hak politik, 

terutama hak untuk memilih dan dipilih, termasuk 

berpartisipasi dalam pemerintahan, merupakan hak dasar 

bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini juga 

telah ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

“setiap warga negara bersamaan kedudukan nya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali nya”.
36

 

Sebagaimana telah disahkan indonesia melalui UU No 

12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan 

Internasional tentang hak –hak sipil dan politik. 

Adapun di dalam hukum Islam ketentuan memilih 

dan dipilih menurut Islam, pemerintah adalah wakil 
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(khalifah) dan yang maha pencipta alam semesta, 

tanggung jawab ini tidak di percayakan kepada individu 

atau keluarga atau sekelompok rakyat tertentu, tetapi 

kepada seluruh masyarakat Islam. Al-Qur’an 

mengatakan dalam Q.S. An-Nur:55. 
37

 

           

             

                     

                      

              

Artinya : “Dan allah telah berjanji kepada orang-

orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan 

amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, 

sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum 

mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan 

bagi mereka agama (keadaan) mereka, sesudah mereka 

dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka 

menyembah ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 

apapun dengan aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir 

sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang –orang 

yang fasik. 

 

Ayat ini jelas menyatakan bahwa khilafah adalah 

karunia bersama dari tuhan dimana hak setiap muslim 

tidak melebihi dan tidak berkurang dari hak orang lain. 
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Metode yang dianjurkan oleh al-quran untuk 

menjalankan negara adalah sebagaiana dijelaskan dalam 

Q.S Asy-Syura:38.
38

 

                   

             

  Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan tuhan nya dan mendirikan shalat, 

sedang urusan mereka (di putuskan) dengan musyawarah 

antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari 

rezki yang kami berikan kepada mereka”. 

  Menurut prinsip ini, adalah hak setiap muslim 

untuk memiliki suara langsung dalam urusan negara atau 
untuk memiliki wakil yang dipilih nya dan dipilih oleh 

Muslim lain untuk ikut serta dalam negara.
39

 Dalam 

melibatkan diri secara langsung untuk ikut serta dalam 

urusan negara, maka sudah selayaknya pula seseorang 

untuk menggunakan hak-hak politik nya. 

  Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang 

dimiliki dan digunakan seseorang dalam kapasitasnya 

sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih 

(dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan 

dalam negara, atau hak politik adalah hak-hak dimana 

individu memberi andil melalui hak tersebut dalam 

mengelola masalah-masalah negara. Islam menetapkan 

hak-hak politik tiap individu, diantaranya:
40
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a. Hak Memilih 

 Semua Individu memiliki hak memilih kepala 

negara dan anggota-anggota majelis syuro’ 

(permusyawaratan). Siapa yang terpilih dijabatan ini, maka 

ia adalah kepala negara, dalam syara’ disebut bai’ah , dan 

hak bai’ah ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki atau 

perempuan , sabda Rasulullah SAW : 
 

  َو َو ْن  َو اَو  َو َو ْن َو  يِف  ُع ُع يِف يِف  َبَو َبْن َو ٌة  َو اَو  يِف يَو ًة  َو ايِف يِف َّي ًة 
Artinya:”Siapa saja yang mati, sementara dipundaknya tidak 

ada baiat (kepada khalifah) maka dia mati (dalam keadaan 

berdosa), seperti mati jahiliyyah”(Riwayat Imam Ahmad dan 

Tabrani dari Muawiyah). 

b. Hak Musyawarah 

 Hak musyawarah adalah hak bagi setiap Muslim 

kepada seorang khalifah (kepala negara). Tiap muslim 

mempunyai hak untuk bermusyawarah di dalam urusan-

urusan yang perlu di musyawarahkan di dalam urusan-

urusan yang perlu di musyawarahkan oleh kepala negara. 

Allah SWT berfirman: 

                

                  

                    

     

 Artinya :” maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu 

berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekira nya kamu 

bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkan 

lah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan 



 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada 

nya.”
41

(Q.S. Al-Imran:159). 

c. Hak Pengawasan 

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala 

negara dan seluruh pejabat dalam pekerjaan dan tingkah laku 

mereka yang menyangkut  urusan negara. Hak pengawasan 

ini dimaksudkan jika dia menyimpang dari kebenaran. 

Tahap pertama untuk meluruskan ialah memberi nasehat 

dengan ikhlas. Dalam Hadist yang yang diriwayatkan Imam 

Muslim dalam kitab shahihnya, Nabi SAW bersabda: 
 

 

 

 

 

 

 

Artinya : “Dari Abu Ruqoyyah  Tamim Ad-Daari R.A. 

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Agama adalah 

nasihat, kami berkata : kepada siapa ? Beliau bersabda. 

Kepada Allah , kitab nya, rasul-nya dan kepada pemimpin 

kaum muslimin dan rakyatnya”
42

(Riwayat Imam Muslim ) 

d. Hak Pemecatan 

 Islam telah memberi hak kepada umat memecat 

atau memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar 

dari persyaratan seorang kepala negara atau tidak 

melaksanakan tugas dengan baik, hak ini ditegaskan oleh 

para ahli fiqh diantara nya Imam Ibnu Hazm Adz  Dzohiri 

dari Ibnu Rajab Al-Hambali.
43
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e. Hak Pencalonan dan Pemilihan 

 Hak Pencalonan adalah seseorang mencalonkan 

diri nya untuk salah satu jawaban pemerintahan atau fungsi 

umum. Apakah individu memiliki hak ini dalam 

pemerintahan Islam ? Jawaban nya boleh, karena rasulullah 

SAW telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash ketika 

dia memohon menjadi wali di negeri (wilayah) Oman.
44

 
 

f. Hak menduduki jabatan 

 Memegang suatu jabatan dalam syariat islam 

bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atas nya 

dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara dan 

seluruh perangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi 

tiap pekerjaan dalam pemerintahan. Tujuan pendirian negara 

tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat 

islam, yaitu memperoleh kehidupan didunia dan keselamatan 

diakhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin di capai hanya 

secara pribadi-pribadi saja , maka Islam menekankan penting 

nya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh 

tujuan tertentu. 
 

Bukan hanya menjunjung tinggi hak-hak bagi umat 

muslim saja, Islam pun meletakkan hak-hak tertentu bagi 

non Muslim yang kebetulan hidup di dalam lingkungan 

perbatasan suatu negara Islam dan hak-hak ini dipandang 

sebagai bagian dari konstitusi Islam. Konstitusi Islam atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan “ Piagam Madinah” 

adalah sebutan dari shahifat (berarti lembaran tertulis ) dan 

kitab yang dibuat oleh Nabi. Kata Piagam berarti surat resmi 

yang berisi pernyataan pemberian hak, atau berisi pernyataan 

dan pengukuhan mengenai sesuatu. 
 

 Sudah menjadi cita-cita dan keinginan setiap orang, 

masyarakat atau bangsa dimana pun di dunia ini untuk 

memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera lahir dan 

bathin. Kondisi kehidupan yang demikian dapat tercapai 

apabila asas-asas keadilan, musyawarah, persatuan dan 

persaudaraan, persamaan hak dan kewajiban, ketaatan dan 
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tolong menolong terhadap sesama terwujud dan terasa 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Asas-

asas ini sebagai telah disebut terdapat dalam Piagam 

Madinah yang bertujuan untuk menciptakan kelompok-

kelompok sosial Madinah yang bertujuan untuk menciptakan 

kelompok-kelompok sosial Madinah menjadi masyarakat 

yang bersatu dan bekerja sama yang menjunjung tinggi nilai-

nilai dan martabat manusia atas dasar persamaan dan 

keadilan. 
 

           Asas-asas tersebut juga terdapat dalam al-quran 

sebagai petunjuk dan perintah yang bersifat universal. Al-

Qur’an berperan untuk memberikan bimbingan 

komprehensif ke arah tingkah laku manusia yang baik, baik 

perorangan maupun kelompok dalam upaya menciptakan 

suatu kehidupan yang selaras di dunia ini dengan tujuan 

akhir kehidupan abadi dialam akhirat. 
 

Fleksibilitas di pahami sebagai sifat lentur dan 

mudah menyesuaikan diri dengan unsur lain yang ada 

disekitarnya . Fleksibilitas hukum islam berarti kelenturan 

hukum Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan 

yang ada dimasyarakat. Kondisi masyarakat yang terus 

berubah menjadikan hukum islam harus mampu menjawab 

berbagai persoalan yang muncul, terutama berkaitan dengan 

masalah-masalah kontemporer yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Selain itu fleksibilitas hukum Islam juga 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan baru yang 

dihadapi oleh hukum Islam karena kondisi waktu dan tempat 

yang berbeda-beda. 
 

 

 Perkembangan fiqh di beberapa wilayah juga 

menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dengan 

keadaan masyarakat. Sebagai contoh corak hukum Islam di 

Saudi Arabia akan berbeda-beda dengan corak hukum Islam 

yang ada di Mesir, Sudan , Afghanistan, Pakistan, dan 

Indonesia. 

Adanya perbedaan hukum bukan menunjukkan 

bahwa hukum islam tidak konsisten, sebaliknya dalam ranah  



 

fiqh  maka Islam memberikan toleransi yang tinggi untuk 

dilaksanakan sesuai keadaan masyarakat dimana hukum 

Islam diterapkan.  



 

  



 

BAB III 

WARGA NEGARA NON MUSLIM DALAM HUKUM 

ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Definisi Warga Negara Non Muslim Dalam Hukum 

Islam dan Hukum Positif 

Secara umum warga negara non Muslim dapat 

didefiniskan sebagai para penganut agama selain Islam yang 

menjadi warga negara non Muslim komunitas Islam yang 

kuantitasnya lebih sedikit dibanding warga negara mayoritas 

yang beragama Islam
1
. 

Islam mengakui ada nya pluralitas atau 

kemajemukan, baik dalam bidang agama,ras,dan kultur 

sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham 

pluralisme yang memandang semua agama sama.
2
 

Dalam pandangan Islam, yang membedakan 

seseorang Muslim dengan non-Muslim adalah akidahnya 

yang termanifestasi kan dengan memeluk agama Islam. 

Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental 

bagi Islam, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir 

secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam. 

Meskipun demikian, Islam meyakini adanya pluralitas dalam 

kehidupan ini sebagai kehendak Allah. 

Menurut Nurcholis Madjid, tegak nya nilai-nilai 

hubungan sosial yang luhur, seperi pluralisme dan toleransi, 

termasuk didalamnya penghormatan dan pengakuan terhadap 

hak-hak minoritas.
3
 

Adapun didalam Al-Qur’an non-Muslim disebut 

sebagai kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak beriman 

kepada Allah dan Rasul-nya. Kata kafir sendiri secara 
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bahasa berarti menutupi sesuatu, melepaskan diri, 

menghapus dan menyembunyikan kebaikan yang telah 

diterima, dan dari segi akidah, kafir berarti kehilangan 

iman.
4
 

Penyebutan kaum minoritas non Muslim yang menjadi 

warga negara Islam sebagai kaum dzimmi di pengaruhi oleh 

pandangan fiqh klasik yang membedakan dunia kedalam 3 

wilayah, yakni wilayah Islam (Dar al-Islam) adalah suatu 

negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum 

Muslimin.
5
Adapun Dar al-Harbi ahli hukum Islam 

mempunyai dua pendapat definisi yaitu: Pertama Darul 

Harbi ialah suatu negara (Darul) yang kekuasan dan 

pertahanannya di tangan penguasa bukan Muslimin, dan 

tidak mempunyai perjanjian apapun dengan kaum Muslimin, 

yang akan mengatur hubungan antar mereka, pendapat 

kedua adalah adalah definisi yang dibuat oleh golongan dan 

beberapa ahli hukum lain nya, mereka ini berpendapat suatu 

negara tidak mesti menjadi Darul Harbi semata-mata karena 

kekuatan dan pertahanan tidak ditangan kaum Muslimin.
6
 

Selanjutnya yang ketiga adalah Dar Al-Ahdi yaitu suatu 

wilayah (negara) yang tadi nya wujud nya hanya dikira-

kirakan saja ada nya, bagi kepentingan pembahasan ilmiah, 

tetapi akhirnya terdapat dalam kenyataan. Karena memang 

pernah terdapat beberapa suku atau negara yang tidak 

sepenuhnya tunduk kepada kaum Muslimin dan tidak pula 

masuk dalam pemerintahan Islam, akan tetapi mempunyai 

perjanjian (Ahdi) yang dihormati oleh pemerintah Islam dan 

mempunyai kedaulatan, sekalipun kadang-kadang tidak 

penuh.
7
 

Atas dasar ini kedaulatan negara Islam atas warga 

nya yang bukan Islam terbagi menjadi dua macam yaitu 

Dzimmi yaitu seorang bukan Muslim yang tinggal dalam 
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wilayah negara Islam dengan ketentuan bahwa ia 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Muslim. 

Kedudukan ini terjadi melalui suatu perjanjian yang disebut 

perjanjian zimmah  yang dibuat dengan penguasa 

Muslim.(wali amri), yang kedua adalam Musta’min adalah 

seseorang yang masuk ke negara Islam dengan tidak 

bermaksud berdiam selamanya, tetapi terbatas dalam waktu 

tertentu dan melalui suatu perjanjian yang dinamakan 

“perjanjian keamanan” (akad aman) atau semata-mata diberi 

keamanan oleh penguasa.
8
 

 Pembagian dunia menjadi dar-al-Islam,darl al-harb dan 

darl-al ahdi belum dikenal baik pada masa Nabi, maupun 

pada periode Khulafa Al-Rasyidun. Kedua istilah ini baru 

muncul sekitar abad kedua dan ketiga hijriyyah (sekita abad 

ke 8 dan 9 M)
9
.
10

 Pada kedua abad ini sering berkobar api 

peperangan antara kaum Muslimin dengan rakyat negara-

negara non Muslim, karena itu, wilayah non Muslim yang 

sering terlibat perang dengan kaum Muslimin itu disebut dar 

al-harb (wilayah perang). Jadi ijtihad yang berkenaan 

dengan pemberian nama tersebut didasarkan pada 

keagamaan yang pada waktu itu umumnya berdasarkan 

konflik dan perang. 

 Berbeda dengan masa ketika teori tersebut dirumuskan, 

hubungan antar negara (hubungan internasional) saat ini 

berdasarkan perdamaian dibawah pengawasan PBB. 

Definisi ahl al-dzimmah berasal dari dua kata yang 

terpisah, yaitu ahl dan dzimmah. Secara etimologis kata ahl 

berarti kabilah atau suku dan sanak keluarga atau kerabat. 

Dalam Lisan al-Arab, Ibn Manzur mendefinisikan kata al-

ahl dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan kata 

sambunganya. Jika di sambungkan dengan kata al-amr (ahl 

al-amr), berarti orang yang mengurusi masalah tersebut. jika 

disambungkan dengan kata al-rajul (ahl al-rajul), berarti 

orang-orang terdekat di sekitar orang tersebut. Jika 
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disambungkan dengan nama semua nabi, makna nya adalah 

umatnya.
11

 

 

Sedangkan secara terminologi, ahl al-dzimmah 

memiliki makna khusus yang telah dikenal dalam tradisi 

keilmuan Islam. Mereka adalah golongan pemilik perjanjian, 

pemilik tanggungan dan pemilik jaminan, yang disebut 

dalam hukum fikih sebagai orang-orang yang mendapat 

jaminan Allah dan Rasulnya serta kaum Muslim untuk hidup 

dengan aman dan tentram dibawah perlindungan Islam di 

dalam lingkungan masyarakat Islam. Menurut al-Ghazali, 

ahl al-dzimmah adalah ahli kitab yang telah baligh, berakal, 

merdeka, laki-laki, mampu berperang, dan membayar jizyah. 

Sa’id Hawa mengatakan ahl al-dzimmah merupakan 

sekelompok orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian 

untuk tunduk kepada hukum dan kekuasaan Allah SWT 

sehingga masuk dalam perlindungan kaum Muslim.
12

 

Dengan demikian ahl al-dzimmah merupakan orang-orang 

kafir yang mengadakan perjanjian untuk patuh terhadap 

peraturan dan hukum Islam sehingga memiliki ikatan dan 

menjadi bagian dari penduduk negara Islam yang mendapat 

jaminan perlindungan. 

 

B. Hak dan Kewajiban Non Muslim dalam Islam 

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang 

dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai 

peraturan perundang-undangan.Dengan kata lain hak warga 

negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki 

agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan 

tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu 

keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban 

warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau 

tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara 

sesuai dengan keistimewaan yang ada pada warga lain nya. 
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Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak 

dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari 

negara. Maksudnya negaralah yang memberikan atau 

membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. 

Pemberian /pembebanan yang dimaksud dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan sehingga warga negara 

maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas 

dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban 

tersebut. 

  Di Indonesia konstitusi telah mengalami beberapa kali 

pergantian. Jika selama kurang lebih 4 tahun setelah 

kemerdekaan (18 agustus 1945- 27 Desember 1949) 

diberlakukan UUD 1945 maka sekitar kurun waktu 8 bulan 

(27 Desember 1949- 17 Agustus 1950) berlaku konstitusi 

RIS hampir diseluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi 

konstitusi ini di ganti lagi dengan UUDS 1950 yang 

kemudian dengan Dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan tidak 

berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945.
13

 

Di dalam UUD 1945 tidak ada perbedaan hak 

dan kewajiban bagi muslim dan non Muslim karna 

didalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “ 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadah menurut agama nya dan kepercayaannya 

itu”.
14

 

Kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan 

dan kepercayaan menjadi salah satu hak asasi manusia 

yang tegas dan diatur di dalam UUD RI 1945, 

pernyataan jaminan di dalam pasal tersebut mengindikasi 

bahwa negara memiliki kepentingan yang wajib untuk 

dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan. 
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Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 

adalah:
15

 

1. Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil 

presiden. 

(Pasal 6 ayat 1) 

2. Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama 

dalam hukum.(pasal 27 ayat 1) 

3. Hak atas penghidupan yang layak.(pasal 27 ayat 2) 

4. Hak dalam upaya pembelaan negara.(pasal 27 ayat 3) 

5. Hak berserikat dan berkumpul.(pasal 28E ayat 3) 

6. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. 

(pasal 28) 

7. Hak untuk memperoleh kesempatan dalam 

pemerintahan (pasal 28D ayat 3) 

8. Hak untuk memeluk agama masing-masing.(Pasal 29 

ayat 2) 

9. Hak fakir miskin dan anak telantar dipelihara 

negara.(Pasal 34 ayat 1) 

10. Hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas 

apa yang dimiliki.(pasal 28G ayat 1) 

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai 

kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara 

lain: 

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan.(pasal 27 ayat 1). 

2. Turut serta dalam upaya pembelaan negara.(pasal 27 

ayat 3). 

3. Menghormati hak asasi orang lain (pasal 28j ayat 1). 

4. Menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum.(pasal 28j ayat 2). 

5. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara.(pasal 30 ayat 1)
16
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Adapun hak pokok pada warga non Muslim pada literatur 

Islam klasik, melekatkan hak dan kewajiban yang berbeda dari 

warga Muslim pada umumnya. Mereka tidak bisa menduduki 

posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, mereka tidak bsa 

menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, mereka 

tidak boleh menjadi pemimpin politik dan majelis 

permusyawaratan, mereka tidak mempunyai hak suara, bahkan 

mereka diwajibkan membayar jizyah.
17

 

Dalam kitab-kitab klasik disebutkan juga bahwa mereka 

dilarang untuk membunyikan lonceng gereja, dilarang 

mendirikan rumah ibadah lebih tinggi dari masjid dan 

diwajibkan untuk menggunakan pakaian khusus yang berbeda 

dari warga Muslim.
18

 Artinya, dalam kitab-kitab fiqh klasik 

merupakan kalangan yang dituntut dengan sejumlah kewajiban, 

tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara 

sebagaimana komunitas Muslim. 

Padahal jika kita merujuk pada praktik kenegaraan Islam 

yang di contohkan oleh Rasulullah sebelumnya maka akan kita 

dapati bahwa semangat yang diusung dalam konsep adalah 

semangat perlindungan bukan penindasan. Di dalam Piagam 

Madinah disebutkan bahwa yahudi yang tinggal di Madinah 

termasuk warga negara. Mereka mempunyai hak dan kewajiban 

seperti kaum Muslimin diwilayahnya. Yahudi bebas 

menjalankan agamanya dan kaum Muslimin bebas menjalankan 

agamanya dan memberikan hak warga negara untuk non Muslim 

dan menjamin mereka mendapatkan persamaan hak dan 

kewajiban. Sangat jelas persamaan non Muslim dan Muslim 

didalam konstitusional seperti dalam sebutan Rasulullah untuk 

warga negara daulah Islamiyyah dalam undang-undang Madinah 

bahwa mereka semua adalah umat yang sama dengan kaum 

mu’minin.
19

 

Komunitas non-Muslim yang berada dalam tanggungan 

kaum Muslim (dzimmah al-Muslimin), mendapatkan status dan 

                                                             
17

 Mary Silvita, 2012,” Islam dan Kaum Minoritas Non Muslim 

dalam Piagam Madinah” Jurnal Refleksi, Volume 13 No 3 
18

Ibid,hlm.338 
19

 Farid Abdul Khaliq, Op.Cit.Hlm. 161 



 

perlakuan yang baik sejauh mereka masih menetap di wilayah 

Islam dan tidak mengkhianati perjanjian-perjanjian yang telah 

disepakati dengan kaum Muslim.Perjanjian yang bermuara pada 

jaminan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari 

warga negara Islam yang dilindungi tersebut akan berlaku 

selama ia hidup dan bagi anak cucu nya di hari kemudian. 

Bahkan jika mereka lalai dalam menjalankan perjanjian yang 

telah disepakati dan bukan karena berniat melakukan 

pengkhianatan dan pemberontakan,negara tidak serta merta 

memutuskan perjanjian tersebut. 

Berbuat adil kepada orang-orang non Muslim termasuk 

keadilan yang telah diperintahkan oleh Islam. Dalam syari’at 

Islam sendiri telah diterangkan begitu jelas bahwa negara 

mempunyai kewajiban melindungi mereka seperti yang 

dilakukan terhadap kaum Muslimin secara sama-sama. Mereka 

memiliki persamaan dalam hak meskipun para ulama terdahulu 

lebih banyak menekankan pembahasannya pada kewajiban-

kewajiban mereka. Kebebasan beribadah dan berakidah cukup 

mendapat mendapat jaminan dari pemerintahan.
20

 

Secara umum, ahl al-dzimmah mendapatkan hak-hak 

yang sama dengan yang diperoleh kaum Muslim, hanya 

dalam masalah-masalah tertentu yang menyangkut 

keamanan negara saja mereka mempunyai hak yang sedikit 

terbatasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran-

ajaran Islam dan dibuktikan secara nyata oleh fakta sejarah 

bahwa mereka (ahl al-dzimmah) dijamin mendapatkan hak-

hak nya. 

Sebenarnya penyebutan ahl al-dzimmah tersebut 

memberikan isyarat bahwa mereka (non-Muslim) 

mendapatkan jaminan dari Allah, Rasul-nya, dan kaum 

Muslim untuk dapat hidup dan memiliki ikatan dibawah 

naungan Islam dengan aman dan damai, mereka ini yang 

dalam istilah sekarang berstatus warga negara dalam suatu 
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negara Islam. Selanjutnya mereka yang telah mendapatkan 

jaminan tersebut harus dilindungi dan diperlakukan sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati 

Adapun hak-hak yang diperoleh oleh non-Muslim 

selama berstatus ahl al-dzimmah dalam jurnal sikap Islam 

terhadap minoritaas non Muslim Volume 12,N0 1, Maret 

2014 adalah sebagai berikut:
21

 

1. Hak perlindungan atau keamanan, yang meliputi 

perlindungan dari segala macam penindasan dan 

ancaman terhadap mereka, baik datangnya dari luar 

maupun dari dalam wilayah Islam. Ibn Hazm 

mengatakan : 

“ sudah merupakan Ijmak umat Islam, bahwa apabila 

kaum kafir datang ke negeri kita untuk menggangu 

orang yang berada dalam perlindungan, maka wajib 

atas kita untuk memerangi mereka dengan segala 

kekuatan dan senjata, bahkan kita harus siap mati 

untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang 

berada dalam perlindungan Allah dan Rasulnya”. 

Hal tersebut diamini oleh Yusuf al-Qardawi, 

bahwa diantara hak-hak yang harus diberikan 

terhadap ahl al-dzimmah adalah hak perlindungan 

dari ancaman pihak luar dar al-Islam. Sehingga 

menjadi kewajiban bagi pemimpin kaum Muslim 

untuk melindungi ahl al-dzimmah, melepaskan 

tahanan mereka, dan melindungi dari siapa saja yang 

bermaksud untuk menyakiti selama mereka berada di 

wilayah Islam (dar al-Islam). Sebagaimana yang 

telah dicontohkan Ibn Taimiyah ketika berhadapan 

dengan Timur Lenk, beliau menyatakan agar seluruh 

tawanan yang ada dalam kekuasaan nya dibebaskan. 

Kemudian Timur Lenk, menawarkan untuk 

membebaskan tawanan Islam saja kepada Ibn 

Taimiyyah, namun beliau menolak kecuali jika ahl 

al-dzimmah juga turut dibebaskan. 
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Di samping itu, perlindungan yang diberikan 

bukan hanya atas jaminan dan penganiayaan dan 

penyerangan yang dilakukan oleh non-Muslim lain 

dari luar wilayah Islam (dar al-Harbi), namun 

jaminan yang didapatkan juga dari perlakuan 

diskriminatif dari dalam dar al-Islam sendiri. 

Demikianlah jaminan keamanan yang akan diberikan 

kepada mereka yang menjadi tanggungan Islam. 

Mereka telah memiliki ikatan dengan kaum Muslim, 

sehinggan akan mendapatkan keadilan berupa 

perlindungan Islam dari pihak manapun yang berlaku 

aniaya terhadap mereka. 

2. Hak kebebasan beragama. Islam memberikan 

kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk 

agama yang diyakini tanpa ada ancaman dan tekanan 

dalam bentuk apapun. Menurut ajaran Islam, setiap 

orang berhak memeluk agama sesuai dengan 

keyakinannya. Islam tidak pernah sedikitpun 

membenarkan pemaksaan terhadap seseorang untuk 

meninggalkan agamanya agar memeluk agama lain, 

apalagi untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana 

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah :256 

                

             

                  

 

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 

(Islam):sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 

daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa 

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada 

allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 



 

buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 

allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.
22

 

 

Prinsip tentang kebebasan memeluk agama dalam 

Islam sangat ditekankan dan dijaga, selain 

terkandung dalam ayat diatas hak tersebut juga dapat 

ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur’an lainnya. 

Diantaranya Surat Yunus:99 Al-Kahfi:29, dan al-

Kafirun:6.  

               

              

Artinya : Dan jikalau tuhanmu menghendaki, 
tentulah beriman semua orang yang di muka bumi 

seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa 

manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang 

beriman semua nya (Q.S Yunus: 99).
23 

                 

                   

                      

           

Artinya: Dan katakanlah:”kebenaran itu 

datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang 

ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan 

barangsiapa yang ingin (kafir) biarkanlah ia 

kafir”. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi 

orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya 
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mengepung mereka. Dan jika mereka meminta 

minum, niscaya mereka akan diberi minum 

dengan air seperti besi yang mendidih yang 

menghanguskan muka, itulah minuman yang 

paling buruk dan tempat istirahat yang paling 

jelek.(Q.S Al-Kahfi:29)
24

 

       

Artinya: Untukmu lah agamamu, dan untukkulah, 

agamaku (Q.S. Al-Kafirun:6)
25

 

Seluruh ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa 

tidak ada paksaan untuk memeluk agama 

Islam.Mengenai sikap toleransi tersebut, dikatakan 

oleh al-Maududi merupakan prinsip yang ditanamkan 

oleh Islam kepada pemeluknya. Meskipun tidak ada 

kebenaran dan kebaikan yang lebih baik dari pada 

Islam, dan meskipun orang –orang Muslim 

ditugaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, 

namun mereka (kaum Muslim) tidak dibenarkan 

untuk menyebarkan iman melalui paksaan. Siapa pun 

yang memeluk Islam adalah melakukannya atas 

kesadaran dan pilihan nya sendiri. Umat Islam harus 

menghormati keputusan orang-orang yang tidak 

menerima Islam dan tidak ada tekanan-tekanan 

moral, sosial, maupun politik yang dikenakan 

terhadap mereka untuk mengubah keyakinannya. 

Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan 

kepada umatnya tentang tuntunan dan etika dalam 

berdakwah dan berdialog dengan orang-orang non-

Muslim. Islam dengan sangat tegas melarang 

umatnya untuk mencela sembahan-sembahan 
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orang-orang non Muslim, hal ini sebagaimana yang 

difirmankan Allah dalam Q.S: Al-An’am: 108.
26

 

 

             

                    

                   

 

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-

sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena 

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 

batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan 

setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. 

Kemudian kepada tuhan mereka lah kembali mereka, 

lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang 

dahulu mereka kerjakan (Q.S. Al- An’am:108). 

 

Larangan tersebut juga berlaku terhadap 

pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang 

dihormati di kalangan mereka. Tidak dibenarkan bagi 

kaum Muslim untuk menggunakan kata-kata celaan 

terhadap non-Muslim sehingga melukai perasaan 

mereka. 

Di dalam upacara keagamaan hukum Islam dan 

praktek upacara keagamaan atau pesta-pesta umat 

non Muslim sama-sama dihormati, di kampumg dan 

di kota-kota mereka, mereka diperbolehkan untuk 

melakukannya dengan kebebasan yang sepenuh-

penuhnya. Tetapi ditempat pemukiman yang 

berpenduduk murni Muslim, mereka tidak boleh 
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melakukan upacara atau melakukan pesta yang 

dilarang syariat Islam.
27

 

3. Hak bekerja dan berusaha 

Dalam hal ini kaum Dzimmi memiliki hak dan 

kedudukan yang sama dengan kaum Muslim dalam 

berbagai lapangan pekerjaan. Mereka dapat 

menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, 

industri, keterampilan, pertanian, dan sebagainya. 

Dalam pemerintahan Islam tidak dikenal adanya 

keistimewaan lebih bagi kaum Muslim atas kaum 

dzimmi dalam peluang dan usaha dan pekerjaan. Non 

Muslim tidak akan dihambat kesempatannya hanya 

karena perbedaan keyakinan, semua pihak 

mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam 

bidang perekonomian. 

Kebebasan dalam bekerja bagi ahl al-dzimmah 

bukan sekedar slogan perdamaian semata, hal 

tersebut terbukti semenjak Rasulullah SAW masih 

hidup. Kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di 

Madinah senantiasa bebas melakukan pekerjaan 

mereka dalam berbagai bidang usaha, bahkan pada 

masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, 

beberapa sektor pekerjaan dan keterampilan hampir 

dimonopoli oleh mereka (non-Muslim), baik dalam 

bidang ekonomi, farmasi, dan lain-lainnya. 

4. Hak Jaminan hari tua dan kemiskinan 

Hal ini didasarkan atas ijmak para sahabat di masa 

al-khulafa al-rasyidun, mereka mencontohkan sikap-

sikap yang sangat toleran dan perduli terhadap kaum 

dzimmi. Umar ibn Khattab RA membebaskan 

kewajiban jizyah bagi kaum dzimmi yang tidak 

mampu lagi untuk bekerja. Umar juga memberikan 

tunjangan yang diambil dari bait al-mal.  
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5. Hak politik dan jabatan dalam pemerintahan 

Dalam pemerintahan Islam, meskipun keberadaan 

ahl al-dzimmah merupakan komunitas minoritas 

namun mereka juga mendapatkan hak-hak politik 

untuk dapat menduduki jabatan-jabatan dalam 

pemerintahan seperti hal nya kaum Muslim, 

pengecualian diberikan hanya pada jabatan yang 

berkenaan dengan corak keagamaan atau ideologi 

negara, misanya adalah jabatan kepala negara. Dalam 

hal ini tidak dapat dipegang oleh mereka karena 

menyangkut bidang keduniawian sekaligus bidang 

keagamaan, yakni sebagai perwakilan Nabi SAW, 

dan jelas tidak mungkin seorang non-Muslim 

mewakili kedudukan Nabi SAW. Maka, batasan 

yang mereka dapatkan dalam hak ini dapat diterima 

oleh akal sehat (logis), karena tidak mungkin tidak 

masuk akal seseorang yang bukan beragama Islam 

akan melaksanakan hukum Islam dan memeliharanya 

dengan baik. 

Al-Maududi menyatakan bahwa semua jabatan 

pemerintahan terbuka bagi kaum dzimmi, kecuali 

sedikit jabatan kunci semisal kepala negara dan 

majelis permusyawaratan.
28

 Kaum Muslim tidak 

dibenarkan merampas hak-hak mereka selama tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. Dengan kata lain 

hanya orang Islam lah yang mempunyai hak untuk 

menduduki jabatan kepala negara dan majelis syura, 

karena jabatan tersebut akan menjadi penentu 

lahirnya kebijakan-kebijakan kunci dalam tatanan 

pemerintahan. Namun untuk posisi kedudukan 

lainnya, semisal badan administrasi negara, maka 

kaum minoritas non-Muslim berhak menduduki 

sesuai prosedur dan aturan dalam negara Islam 

tersebut. 

Hal demikian sangat sulit di temukan dalam 

pemerintahan non-Muslim. Ini menunjukkan bahwa 
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fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap 

adil dan toleran yang ditunjukkan jika Islam 

berkuasa, hingga mereka (ahl al-dzimmah ) merasa 

nyaman berada ditengah-tengah umat Islam. 

Terjadinya fenomena tersebut dikarenakan Islam 

menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang 

dalam setiap prilaku dan tindakan pemeluknya 

hingga teraplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan 

nya. 

Dalam Islam sebelum warga menuntut hak nya 

warga negara haruslah melaksanakan kewajiban-

kewajiban yang harus dijalankan. Adapun 

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan non 

Muslim adalah sebagai berikut: 

a) Mentaati peraturan-peraturan hukum umum 

yang berlaku yang tidak berkaitan dengan 

hukum pribadi. 

b) Mentaati perjanjian-perjanjian yang 

disepakati bersama. 

c) Membayar Jizyah (Pajak) 

d) Taat pada pemimpin yang sah dan adil. 

e) Melindungi yang lemah dan membela yang 

teraniaya.
29

 

Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa 

kewajiban non Muslim adalah membayar upeti dan 

pajak, berkomitmen dengan hukum undang-undang 

Islam serta menghormati simbol-simbol dan 

perasaan kaum Muslim.
30
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C. Pandangan Ulama dan Ahli hukum Indonesia terhadap 

hak dipilih non Muslim dalam hukum Islam dan hukum 

positif 

Dalam sejarah, boleh tidaknya non Muslim diangkat 

menjadi pemimpin kaum Muslim sesungguhnya merupakan 

fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan 

dikalangan ulama dan pemikir politik Islam dari masa ke 

masa. Disatu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non 

Muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin non Muslim 

atas dasar surat Al-imran:3:118, Al-maidah:5:51 dan Al-

Imran:3:28 karena ayat ini lah yang dipakai sebagai argumen 

bahwa orang-orang Muslim dilarang mengambil orang-

orang non Muslim untuk menjadi wakil kepercayaan dan 

menjadi pemimpin orang-orang Muslim, adapula beberapa 

ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan 

terletak pada apakah pemimpin harus harus orang Islam atau 

tidak, melainkan yang terpenting adalah apakah seseorang 

pemimpin mampu memimpin masyarakat memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan yang merupakan perintah Al-

Qur’an dan hadist Nabi SAW.  

Secara umum perbedaan pendapat para ulama tentang 

pemimpin non Muslim dapat digolongkan menjadi dua 

kelompok yang pertama, mereka yang  menolak pemimpin 

Non Muslim antara lain Al-jassas, Al-Alusi, Ibn Arabi, Kiya 

Al-Harasi, Ibn Kasir, As-Subuni, Az-zamakhsyari, Ali as-

Sayis, Tabataba’i, Al-Qurtubi, Wahbah az-Zuhaili, as-

Syaukani, al-Tabari, Sayyid Qutb, Al-Mawardi, Al-Juwaini, 

Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Diya as-Din ar-Rayis, 

Hasan al-Banna, Hasan Islail Hudaibi, Al-Maududi, dan 

Taqi ad-Din an-Nabhani.
31

 

Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar menolak 

mengangkat non Muslim sebagai pemimpin umat Islam 

adalah sebagaimana terdapat dalam ayat berikut : 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang 

yang diluar kalanganmu(karena) mereka tidak henti-

hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagi mu. 

Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah 

nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 

menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 

mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka 

lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada 

mu ayat-ayat (kami), jika kamu memahaminya.(Q.S Ali-

Imran: 3 :118)
32

 
 

                      

                         

          

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani 

menjadi pemimpin-pemimpin mu: sebagian mereka 

adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa 

diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin , 
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maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 

mereka. Sesungguhnya allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang zalim”.(Q.S. Al-Maidah:5:51).
33

 

                   

                 

                  

Artinya: “Janganlah orang-orang mu’min mengambil 

orang-orang kafir menjadi walidengan meninggalkan 

orang-orang mu’min. Barangsiapa berbuat 

demikian,niscaya lepaslah ialepaslah ia dari pertolongan 

Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari 

sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah 

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) nya. Dan 

hanya kepada Allah kembali (mu) (Q.S. Ali-Imran.28)
34

 

  

 Mengacu kepada ayat-ayat tersebut, Al-Jassas 

misalnya memberikan catatan bahwa dalam ayat 

tersebut yang isinya merupakan petunjuk bahwa dalam 

hal apapun orang kafir tak boleh berkuasa atas umat 

Islam.
35

 Atas dasar keyakinan itu Al-Jashshas tidak 

hanya tak membolehkan umat Islam mengangkat non 

Muslim dalam segala urusan umat Islam, sekalipun ada 

pertalian darah dengan nya. 

 Senada dengan Al-Jashashas Ibnu Arabi 

menyatakan ayat-ayat tersebut berisi ketentuan umum 
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bahwa seorang Mu’min tidak boleh mengambil orang 

kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan 

musuh, menyerahkan suatu amanat, dan atau 

menjadiakan sebagai teman kepercayaan.
36

 

 Sejalan dengan pendapat ibnu Arabi di atas, Ibn 

Katsir menyatakan, ayat-ayat tersebut merupakan 

larangan Allah kepada hambanya yang beriman, 

berteman akrab dengan orang-orang kafir dan atau 

menjadikannya sebagai pemimpin, dengan 

meninggalkan orang-orang beriman.
37

 

Dilarangnya umat Islam mengangkat non-Muslim 

sebagai pemimpinnya, menurut al-Zamakhsyari adalah 

logis mengingat orang-orang kafir adalah musuh umat 

Islam, dan prinsipnya memang tak akan pernah 

mungkin bagi seseorang untuk mengangkat musuhnya 

sebagai pemimpin.
38

 

Dan menurut Mujar ibnu Syarif menegaskan bahwa 

mengakat orang-orang kafir sebagai pemimpin umat 

Islam justru lebih berbahaya daripada kekafiran kaum 

kafir dan kemusyrikan kaum musyrik. Kaum kafir itu 

lanjut thabathaba’i adalah musuh umat Islam, dan bila 

musuh itu telah diambil sebagai teman, maka kala itu ia 

telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh 

lebih sulit untuk dihadapi ketimbang musuh yang nyata-

nyata berada diluar lingkungan umat Islam. 
39

 

 Di kalangan umat Islam yang tergolomg paling 

keras menolak presiden non-Muslim adalah Sayyid 

Qutb. Lebih dari itu ia bahkan berpendapat, sekedar 

menolong atau mengadakan perjanjian persahabatan 

dengan non Muslim saja, utamanya dengan kaum 

Yahudi dengan Nasrani, umat Muslim tidak 

diperbolehkan melakukannya. 
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 Adapun kelompok kedua yang meperbolehkan 

mengangkat non Muslim sebagai pemimpin antaralain: 

Menurut Syekh Muhammad al-Ghazali yang 

dikutipan oleh Fahmi huwaidi mengatakan 

bahwa:”Islam memandang bahwa kelompok-kelompok 

yang mengikat perjanjian dengan orang-orang Islam, 

baik dari kalangan yahudi maupun nasrani secara politis 

dan kebangsaan mereka mempunyai hak dan kewajiban 

yang sama dengan kaum muslim, Islam membangun 

prinsip sosial berdasarkan prinsip saling membahu dan 

bekerja sama. Mengenai ayat yang menerangkan bahwa 

umat Islam dilarang mengambil seorang pemimpin atau 

menjadikan teman kepercayaannya, Syekh Muhammad 

al-ghazali mengatakan bahwa ayat ini turun dalam 

konteks orang-orang non Muslim yang berbuat 

sewenang-wenang dan memerangi umat Muslim. Dalam 

kondisi seperti ini orang-orang Muslim tidak boleh 

mengangkat mereka menjadi seorang pemimpin atau 

menjadikan teman kepercayaan.
40

 

Sedangkan Farid Abdul Khaliq mengatakan “umat 

non Muslim mempunyai hak sepenuhnya seperti yang 

dimiliki oleh umat Muslim, mereka memiliki hak 

sepenuhnya seperti yang dimiliki oleh umat Muslim, 

mereka memiliki hak yang sama sepenuhnya seperti 

yang dimiliki oleh umat Muslim, mereka memiliki hak 

yang sama untuk memilih dan dipilih presiden atau 

duduk diparlemen. Menurutnya prinsip persamaan yang 

dijadikan dasar utama. Seperti yang telah dibuktikan 

dalam sejarah awal pemerintahan Rasulullah di 

Madinah yang terdapat dalam piagam Madinah, bahwa 

orang yahudi memiliki hak dan kewajiban yang sama 

dengan umat Muslim. Mereka pun diakui sebagai warga 

negara yang satu umat dengan catatan mereka patuh 

terhadap undang-undang yang berlaku dan tidak 
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memerangi umat Islam karena agama serta memiliki 

sifat berbuat adil.
41

 

 Menurut Hasan Al-Turobi ketua Front Islam 

Nasionalis Sudan di depan kongres berdiri nya 

organisasi ini yang dikutip oleh Fahmi Huwardi 

mengatakan bahwa: 

“Kita berharap agar penduduk dan warga negara merasa 

tentram termasuk ahlu kitab pada umum nya dan pada 

masyarakat kristen khusus nya ini karena dasar-dasar 

agama kita lebih dekat dengan dasar-dasar agama 

mereka, memberi keluasan kepada kita dan kepada 

mereka, sedangkan undang-undang lain dimuka bumi 

tidak memberikan keluasan seperti ini. Baik kita 

maupun mereka memiliki risalah samawi yang 

didasarkan atas mata rantai Rasul baik kita maupun 

mereka serupa didalam keimanan, baik akhlak, ibadah, 

dan tanggung jawab dihadapan nya. Ia menjelaskan 

pemberlakuan hukum-hukum Islam yang mengandung 

ajaran kebebasan akidah, kebudayaan, kehidupan umat 

Muslim dan ahli kitab yang memegang akidah masing-

masing. Dasar-dasar syariat Islam menjamin hak-hak 

umum warga negara non Muslim dan Muslim selama 

mereka berkomitmen dengan kewajiban umum, serta 

saling memberikan loyalitas antar sesama warga. 

Mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kita.
42

 

 Berdasarkan pendapat diatas bahwa hak-hak 

umat non Muslim sama dengan umat Islam. Dengan 

alasan mereka adalah warga negara dan secara agama 

mereka memiliki kewajiban yang sama yaitu 

melaksanakan risalah samawi. 

 Adapun yang menjadi argumen membolehkan 

umat non-Muslim menjadi perwalian politik untuk 

duduk dianggota dewan diantaranya: 

1. Persoalan yang dibahas di dalam parlemen atau 

anggota dewan bukan hanya permasalahan agama 
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semata, tetapi membahas permasalahan yang 

bersifat umum. Jadi orang-orang non-Muslim pun 

boleh untuk duduk di dewan perwakilan. Karena 

untuk membahas peraturan yang berkaitan dengan 

masalah-masalah umum diperlukan orang yang 

mumpuni. Kalau orang non Muslim mampu dan 

cakap dalam masalah tersebut. 

2. Di dalam prinsip ajaran Islam terdapat prinsip umat 

yang satu dan prinsip persamaan, bahwa umat non 

Muslim dan Muslim sama dalam hak dan kewajiban 

nya dan diakui sebagai warga yang satu, hal ini 

seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah 

yang tertuang di dalam Piagam Madinah, bahwa 

orang-orang Muslim dan Yahudi dan Bani Auf sama 

hak dan kewajibannya. 

3. Perkara pemerintahan atau kenegaraan adalah 

perkara duniawi. 

4. Kondisi sosial politik geografis dan budaya sangat 

berbeda serta masa yang berbeda, sehingga 

perwalian politik pada masa Rasul dan khalifah al-

Rasyiddin berbeda dengan masa sekarang dan 

kondisi sosial politik masyarakat pun berbeda. 

Sehingga persoalan perwalian politik tergantuk 

tempat, masa dan politik yang di anut wilayah 

tertentu. 

5. Selagi masih dipakai prinsip musyawarah umat non-

Muslim berhak untuk menjadi perwalian politik 

untuk mewakili kaumnya dan menyampaikan 

aspirasi mereka di Parlemen. 

6. Tidak ditemukannya umat non Muslim memegang 

jabatan pemerintahan pada masa pemerintahan 

Rasulullah dan pemerintahan Khalifah al-Rasyiddin 

ini disebabkan karena pilar Islam belum kokoh 

masih terjadi kekacauan dimana-mana baik dari 

kalangan umat Islam maupun dari luar umat Islam. 

Sehingga para fakar menganalogikan kejadian 

sejarah pada masa itu kurang sesuai. Karena masa 

dulu dengan sekarang sudah berbeda. 



 

7. Ayat yang melarang orang-orang Muslim untuk 

menjadikan teman kepercayaan atau wali orang kafir 

(Yahudi dan Nasrani) ini turun pada prihal orang 

kafir yang menyerang Rasulullah dan agamanya dan 

dikhususkan bagi orang kafir yang memerangi 

karena agama.
43

Mereka boleh menjadi warga negara 

yang dilindungi hak nya. Sepanjang mereka tidak 

memerangi karena agama nya sebagaimana firman 

Allah di dalam Al-Qur’an surat al-Mumtanah ayat 8 

yaitu: 

              

                  

      

Artinya: Allah tiada 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.
44

(Q.S Al-

Mumtanah/60:8) 

 

Abul A’la al-Maududi mengatakan :”Kecuali sedikit 

jabatan kunci (seperti: kepala negara, kepala 

Departemen, kepala wilayah/gubernur Mahkamah 

Syari’ah angkatan perang dan Perdana Menteri), mereka 

tidak memiliki hak untuk menduduki jabatan tersebut. 

Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu: pertama, 

jabatan-jabatan tersebut tujuan dan kewenangan yang 

memerlukan ilmu-ilmu agama dan hukum –hukum 
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syara.  Kedua, karena mengamalkan dasar yang telah 

dikenal manusia dan telah dipraktekan di negara bukan 

Islam atau negara Islam.
45

Semua jabatan lainnya akan 

terbuka bagi mereka tanpa prasangka apapun, kriteria 

kecakapan, baik untuk umat Muslim maupun non-

Muslim akan sama dan seorang yang paling cakaplah 

yang akan selalu dipilih tanpa diskriminasi apapun.
46

 

 Lembaga-lembaga ahli akan dapat dengan mudah 

mendaftar posisi-posisi diatas. Sebagai prinsip umum 

semua jabatan yang berkaitan perumusan, 

kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dan pengendalian 

atas semua departemen yang penting harus diperlakukan 

sebagai posisi penting. Di setiap negara Ideologis, pos-

pos semacam ini pastilah akan diberikan hanya kepada 

orang-orang yang memiliki kepercayaan sepenuhnya 

kepada ideologinya dan yang mampu 

menyelenggarakannya sesuai dengan isi dan jiwa 

ideologi itu sendiri.Kecuali posisi-posisi kunci tersebut 

semua pos lainnya terbuka bagi umat non Muslim. 

 Demikian pula halnya dengan angkatan 

bersenjata. Hanya jabatan-jabatan yang berkaitan 

dengan peperangan yang dapat diperlakukan sebagai 

posisi kunci, sementara penunjukan lainnya yang tidak 

langsung berkaitan dengan tindakan peperangan dapat 

ditawarkan kepada umat non Muslim. 

 Imam al-Mawardi mengatakanumat non-Muslim 

berhak menduduki jabatan Wazir Tanfidz sama dengan 

jabatan menteri pembantu kepala negara dalam 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jabatan ini 

hampir sama dengan Waazir Tanvidl.
47

Namun dalam 

tugasnya Wazir Tanfidz tidak memiliki kewenangan ikut 

campur didalam peradilan, mengangkat gubernur, 
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mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara, tidak 

mempunyai wewenang menguasai harta negara dan 

mengeluarkannya dari baitul mal dan tidak dapat 

menjadi panglima tertinggi serta mengumumkan 

perang.
48

 

 Adapun ulama kontemporer Abdullah Ahmed 

An-Naim mengatakan menyangkut penggunaan 

kekuatan oleh kaum Muslim terhadap non Muslim 

bahwa hal ini secara eksklusif sebagai fenomena 

Madinah (berhubungan dengan Nabi hijrah dari 

Makkah). Sebaliknya,sebagian besar ayat Al-Qur’an 

yang mempersilakan kebebasan berkepercayaan /agama 

dan menjamin kebebasan berkepercayaan dan kesamaan 

konsekuensi dan tidak melakukan diskriminasi terhadap 

non Muslim dalam masalah hukum jika 

siimplementasikan di dalam syari’ah adalah ayat-ayat 

periode Makkah. Sebelum hijrah ke Madinah tahun 622 

M, tidak ada keabsahan hukum dalam Al-Qur’an untuk 

menggunakan kekuatan terhadap non  Muslim.
49

 

 Pandangan yang sama dikatakan oleh Farid Abul 

Khaliq bahwa :”warga non Muslim sama dengan hak 

nya warga Muslim lainnya dalam memangku jabatan 

pemerintahan, sebab jabatan pemerintahan adalah 

jabatan yang bersifat keduniaan, asalkan ia patuh 

terhadap hukum-hukum umum yang berlaku (hukum 

Islam) dan adil.
50

 

 Menurut Ibnu Taimiyyah sistem adalah hal 

penting, tetapi yang terpenting adalah seseorang yang 

menduduki jabatan atau kekuasaan harus memenuhi 

syarat pertama memperoleh dukungan mayoritas umat 

dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan Bai’at, 

kedua memenangkan dukungan dari kalangan Ahl Asy-
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Asyaukah atau unsur pemegang kekuasaan dalam 

masyarakat, dan yang ketiga memiliki syarat kekuatan 

pribadi dan dapat dipercaya dengan sikap jujur, amanah, 

adil, maka pemimpin akan memberikan kemaslahatan 

bersama kepada rakyatnya. 

 Atas dasar semacam itu, maka kemudia Ibnu 

Taimiyyah mengatakan “ Lebih baik dipimpin oleh 

pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh 

pemimpin Muslim yang dzalim”.
51

 

 Di negara Indonesia yang mayoritas penduduk 

nya Muslim bahwa hak warga negara sama dalam 

memperoleh kesempatan untuk meraih jabatan 

pemerintahan (baik Yudikatif, Eksekutif, Legislatif), 

dengan diatur undang-undang. Hal ini menurut Munawir 

Sjadzli disebabkan faktor, kepluralan, sejarah dan 

geografis Indonesia, sehingga warga negara mempunyai 

hak yang sama. Dari faktor sejarah bahwa kemerdekaan 

Indonesia diperoleh perjuangan warga negara Indonesia 

baik Muslim maupun non Muslim dan pada masa 

pembentukan pemerintahan/pembuatan undang-undang 

dasar wilayah yang berpenduduk mayoritas non-Muslim 

mengancam akan memisahkan diri dari kesatuan negara 

jika diterapkan negara Islam. 

 Dari faktor geografis penduduk yang menganut 

agama Islam hanya terletak dibagian barat dan sebagian 

lagi bagian tengah Indonesia, sedangkan timur 

Indonesia mayoritas berpenduduk non-Muslim dan 

sedangkan dari faktor kepluralan masyarakat di 

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama 

(Islam, Protestan, Katolik, Hindhu, Bhuda dan aliran 

kepercayaan). 

 Sehingga Munawir Sjadzali mengatakan: 

“alangkah tidak adilnya jika non-Muslim tidak 

diberikan hak warga negara yang sama dengan warga 

negara Muslim. Mereka sama-sama berjuang dalam 
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meraih kemerdekaan Indonesia dan negara Indonesia 

adalah negara nasional kebangsaan yang disatukan oleh 

wilayah jika terdapat diskriminasi yang disebabkan oleh 

faktor agama maka kesatuan republik akan terpecah-

pecah”.
52

 

 

 Pendapat senada antara lain dianut oleh 

Abdurrahman Wahid yang dikutip dalam buku hak-hak 

politik non muslim dalam komunitas Islam Mujar Ibnu 

Arif menyatakan bahwa orang-orang non Muslim 

memiliki hak-hak penuh, termasuk hak untuk menjadi 

kepala negara di negara Islam. Adalah sesuatu yang 

sangat wajar tegasnya jika orang Islam memilih seorang 

calon yang beragama Islam sebagai kepala negara. Akan 

tetapi, mereka harus menerima prinsip bahwa setiap 

warga negara, termasuk non Muslim dinegara Islam, 

mempunyai hak untuk menjadi kepala negara. dan 

Abdurrahman wahid tidak setuju apabila surat Ali Imran 

ayat 28 dijadikan sebagai alasan untuk tidak 

membolehkan non Muslim menjadi kepala negara 

dalam sebuah negara Islam. Karena yang dilarang Allah 

adalah menjadikan mereka “awliya” yang berarti teman 

atau pelindung, bukan “umara” yang berarti para 

penguasa. 

Dalam Konteks hukum positif menurut Abdurrahman 

Wahid tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan 

bahwa non Muslim tidak bisa menjadi presiden di 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Sehubungan dengan ini beliau menyatakan, 

mempertentangkan agama seseorang dengan jabatan 

tertentu, lebih-lebih jabatan kepresidenan adalah 

merupakan sesuatu yang naif, sebab hal tersebut tidak 

hanya bertentangan dengan UUD 1945, tapi juga 

melukai hati rakyatnya.
53
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Adapun menurut ahli hukum di Indonesia mantan 

ketua Konstitusi (MK) Mahfud M.D menilai tidak ada 

persoalan perbedaan agama dikalangan masyarakat 

Indonesia saat ini. “Saya melihat ditingkat rakyat tidak 

ada masalah perbedaan agama.” kata mahfud saat 

menjadi pembicara dalam dialog bertajuk 

“kepemimpinan bangsa yang bermartabat dan 

berkeadilan” dijakarta, Senin 17 april 2017. 

Mahfud M.D menyampaikan kebebasan memilih 

kepala daerah ini sejalan dengan pernyataan bung karno 

kala menetapkan Indonesia sebagai negara pancasila 

yang berketuhanan dan berkeadilan.”Negara pancasila 

itu berketuhanan, mengakui dan melindungi semua 

agama. Bung karno bilang kalau orang Islam ingin 

Indonesia negara yang Islami ya pilih pemimpin Islam, 

begitu juga kalau ingin gedung-gedung ber-letter kristen 

ya pilih pemimpin non Muslim. itu semua aspirasi, tidak 

boleh ribut karna itu.
54

 

Adapun pendapat Todung Mulya Lubis sebagaimana 

di kutip dalam buku nya In search of Human Right legal 

political Dilemmas Of Indonesia’s New Order bahwa 

dengan hilang nya hak memilih dan dipilih sebagian 

warga negara, secara tidak langsung negara telah 

melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini 

sedang gencar-gencar nya didengungkan oleh sebagian 

besar negara-negara didunia berupa hak dipilih dan hak 

untuk memilih.
55

 

Dan menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan tidak 

mempermasalahkan apabila ada calon presiden dari 

kalangan non Muslim. Pencalonan presiden dari 

kalangan non Muslim tidak berbenturan dengan hukum 
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yang ada. “Ya boleh secara hukum tidak boleh di 

munafikan. boleh-boleh saja dari segi hukum”.
56
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Analisis Hak Politik Warga Negara Non Muslim Dalam 

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Mengenai hak politik warga negara non Muslim didalam 

hukum Islam para ulama klasik memandang bahwa orang-orang 

non Muslim memiliki seluruh hak politik tersebut, kecuali hak 

dipilih atau mencalonkan diri sebagai kepala negara Islam. 

Sementara itu, menurut kaum ulama kontemporer 

berpendapat orang-orang non Muslim memiliki seluruh hak 

politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih atau 

mencalonkan diri sebagai presiden/kepala negara. 

Khusus mengenai kemungkinan bisa atau tidaknya non 

Muslim yang menjadi warga negara Islam atau negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam semisal Indonesia, 

menjadi presiden/kepala negara , dikalangan intelektual Muslim 

terjadi kontroversi pendapat sebagai berikut. 

Pertama, kelompok yang masih mempertahankan konsep 

dzimmi-harbi semisal al-Maududi, menyatakan bahwa semua 

jabatan pemerintahan, kecuali sedikit jabatan kunci, semisal 

kepala negara, terbuka bagi kaum dzimmi. Dengan kata lain, 

hanya orang Islam lah yang punya hak untuk menduduki jabatan 

kepala negara. 

Alasan mengapa kaum dzimmi tidak bisa menjadi kepala 

negara dalam sebuah negara Islam adalah disebabkan karena 

negara Islam, menurut al-Maududi, adalah negara yang 

berdasarkan ideologis Islam. Oleh karena itu, orang-orang Islam 

sajalah yang berhak menjadi kepala negara. Di setiap negara 

Ideologis, tegas al-Maududi, posisi-posisi penting dalam negara 

pastilah hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki 

kepercayaan sepenuhnya kepada orang-orang yang memiliki 

kepercayaan penuh kepada ideologisnya dan mampu 

menyelenggarakan sesuai dengan isi dan jiwa ideologi itu 

sendiri. 

Sebagaimana al-Maududi, Yusuf Qardhawi juga 

berpendapat bahwa ahl dzimmah (kaum dzimmi) memiliki hak 



 

untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti 

halnya kaum Muslimin, kecuali jabatan-jabatan yang memiliki 

warna keagamaan seperti jabatan sebagai imam/kepala negara, 

panglima tentara, hakim untuk kaum Muslimin. 

Adapun kelompok ulama yang membolehkan adalah 

imam al-Mawardi yang mengatakan bahwa umat non Muslim 

berhak menduduki jabatan wazir tanfidz sama dengan jabatan 

menteri pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas 

pemerintahan. 

Di dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduk 

nya Muslim bahwa hak warga negara sama dalam memperoleh 

kesempatan untuk meraih jabatan pemerintahan, hal ini menurut 

Munawir Sjadzli disebabkan faktor kepluralan, sejarah dan 

geografis Indonesia, sehingga Munawir Sjadzli mengatakan 

alangkah tidak adil nya jika non Muslim tidak diberikan hak 

warga negara yang sama dengan warga negara Muslim. 

Pendapat senada antara lain dianut oleh Abdurrahman 

Wahid yang menyatakan bahwa orang-orang non Muslim 

memiliki hak-hak penuh, termasuk hak menjadi kepala negara di 

dalam negara Islam, dan beliau tidak setuju apabila surat al-

Imran ayat 28 dijadikan sebagai alasan untuk tidak 

membolehkan non Muslim menjadi kepala negara dalam sebuah 

negara Islam. Karena yang yang di larang Allah adalah 

menjadikan mereka “Awliya”yang berarti teman atau pelndung 

bukan “Umara” yang berarti para penguasa. 

Adapun didalam hukum positif hak politik warga negara 

non Muslim telah diatur didalam UUD 1945 dan Undang-

Undang dimana Indonesia mengakui adanya pluralitas yang 

terdiri dari berbagai keyakinan membuat kebebasan beragama 

sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan menjadi salah satu 

hak asasi manusia yang tegas dan diatur dalam UUD RI 1945 

pasal 29 ayat 2 yang berbunyi” Negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadah menurut agama nya dan kepercayaannya 

itu”. 

Sementara itu hak dipilih secara rinci diatur dalam UUD 

1945 mulai dari pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “ Segala warga 



 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. dan pasal 28D 

ayat 3 yang berbunyi,” Setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan pasal 43 ayat 

(1) Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang 

berbunyi:” Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan 

memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak 

melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Dan selanjutnya didalam International Covenant On 

Civil and Political Right berkaitan dengan hak politik warga 

negara menegaskan dalam pasal 25 bahwa setiap warga negara 

harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa 

pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar 

untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum 

baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih 

secara bebas. 

Pengaturan tentang hak dipilih dalam peraturan-

peraturan tersebut menunjukkan bahwa, setiap orang sebagai 

warga negara memiliki hak untuk dpilih tanpa melihat 

perbedaan fisik, ras, agama, dan jenis kelamin. Hak untuk 

dipilih merupakan hak yang berlaku bagi setiap warga negara 

non Muslim. Semua peraturan diatas menyebutkan bahwa untuk 

ikut serta dalam pemerintahan baik untuk memilih dan dipilih 

merupakan hak seluruh warga negara Indonesia secara 

keseluruhan asalkan ia memenuhi persyaratan. 

Berdasarkan uraian diatas, di dalam hukum positif 

seorang non Muslim mempunyai hak dipilih karena tidak ada 

satu aturan yang menghalangi non Muslim dipilih dalam 

pemilihan umum. 

penyataan yang sama disampaikan oleh ahli hukum 

Indonesia Mahfud,M.D, Todung Mulya Lubis, Jimly 

Asshiddiqie yang mengatakan bahwa secara hukum pencalonan 

non Muslim tidak berbenturan dengan hukum yang ada karna 

dengan hilang nya hak memilih dan dipilih sebagai warga 

negara, secara tidak langsung negara telah melanggar hak-hak 

asasi manusia yang pada saat ini sedang didengungkan oleh 



 

sebagian besar negara-negara didunia berupa hak dipilih dan hak 

untuk memilih. 

Pada hakikatnya di dalam Islam umat manusia antara 

satu sama lain tidak ada perbedaan, mereka semua sama, yakni 

sama-sama keturunan Adam.Selain itu di dalam Islam umat 

manusia seluruhnya, tanpa memandang latar belakang etnis, ras, 

bahasa, gender, jenis kelamin, dan lain-lain, termasuk agama 

dan keyakinannya semua sama karena Al-Qur’an mengakui 

prinsip kemuliaan manusia dalam sebuah ayat:  

                          

               

Artinya : Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-
anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 

kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.
57

 (QS. Al 

Isra [17]:70) 

Ayat tersebut diatas dengan jelas mengakui prinsip 

kemuliaan manusia yang didalam teks Al-Qur’an disebut 

karamah (Kemuliaan). Hal itu mengandung prinsip 

pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai 

hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan 

dan perlindungan hak-hak tersebut ditekankan pada tiga hal, 

yaitu: persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan 

manusia. Berdasarkan ayat diatas yang dimaksud keturunan 

adam adalah seluruh umat manusia yaitu muslim maupun 

non Muslim, oleh karena itu maka tidak ada larangan non 

Muslim yang merupakan warga negara yang memiliki hak 

dan kedudukan yang sama dengan warga negara Muslim. 
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Namun disisi lain mengenai larangan mengangkat orang-

orang non Muslim sebagai pemimpin dalam ayat Al-Qur’an 

yakni surat Ali-Imran ayat 28, Al-Maidah ayat 51, Ali-Imran 

:118. 

                

                   

                  

           

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu ambil menjadi teman 

kepercayaanmu orang-orang yang diluar 

kalanganmu(karena) mereka tidak henti-hentinya 

(menimbulkan) kemudharatan bagi mu. Mereka 

menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata 

kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 

menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari 

mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh 

hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami 

terangkan kepada mu ayat-ayat (kami), jika kamu 

memahaminya.(Q.S Ali-Imran: 3 :118)
58
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani 

menjadi pemimpin-pemimpin mu: sebagian mereka 

adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. 

Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka 

menjadi pemimpin , maka sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka. Sesungguhnya allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

zalim”.(Q.S. Al-Maidah:5:51).
59

 

              

               

               

          

 Artinya: “Janganlah orang-orang mu’min 

mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan 

meninggalkan orang-orang mu’min. Barangsiapa 

berbuat demikian,niscaya lepaslah ia lepaslah ia dari 

pertolongan Allah kecuali karena (siasat) 

memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari 

mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap 

diri (siksa) nya. Dan hanya kepada Allah kembali 

(mu) (Q.S. Ali-Imran.28)
60

  

Ayat ini lah yang dipakai sebagai argumen bahwa orang-

orang  Muslim dilarang mengambil orang-orang  non Muslim 
untuk menjadi wakil kepercayaan dan menjadi pemimpin orang-
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orang Muslim, dimana pada ayat tersebut turun sering berkobar 

peperangan antara non Muslim dan Muslim. 

Jadi ijtihad yang berkenaan dengan pemberian nama 

tersebut didasarkan pada keagamaan yang pada waktu itu 

umumnya berdasarkan konflik dan perang, berbeda dengan 

masa ketika teori tersebut dirumuskan, hubungan antar negara 

(hubungan internasional) saat ini berdasarkan perdamaian 

dibawah pengawasan PBB. 

Padahal jika kita merujuk pada praktik kenegaraan Islam 

yang dicontohkan oleh Rasulullah sebelumnya maka akan kita 

dapati bahwa semangat yang diusung dalam konsep adalah 

semangat perlindungan bukan penindasan. 

Berdasarkan sudut pandang tokoh-tokoh Islam  

kontemporer bahwa hak Muslim dan non Muslim, mereka 

dipandang sebagai warga negara yang disatukan oleh tanah air 

dan memiliki hak politik penuh. Setiap warga negara berhak 

untuk dipilih dan memilih untuk menjadi pemimpin negara dan 

wakil rakyat. didalam sistem politik modernisasi cenderung 

memisahkan antara masalah urusan keagamaan dengan 

kenegaraan, menurut pendapat ini bahwa pengaturan mengenai 

sistem politik. Muhammad diutus Allah hanyalah sebagai 

seorang nabi seperti nabi-nabi sebelumnya. Masalah kenegaraan 

adalah masalah duniawi terserah masyarakat yang menghendaki 

sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. 

B. Persamaan dan Perbedaan Hak-Hak Politik Warga 

Negara Non Muslim Dalam Pandangan Hukum Islam 

dan Hukum Positif 

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa berdasarkan 

Hukum Islam dan hukum positif  sama-sama mengakui hak 

persamaan dan kebebasan karna pada hakikatnya umat manusia 

itu di lihat dari hakikat penciptaannya, tidak ada perbedaan satu 

sama lain, mereka semua sama, yakni sama-sama keturunan 

Adam. Adapun di dalam hukum Islam semua manusia 



 

mempunyai persamaan hak tanpa memandang warna kulit, 

suku,maupun agama. 

Adapun di dalam hukum positif tidak ada satu pun aturan 

yang menghalangi hak politik non Muslim karna didalam 

hukum positif memandang setiap warga negara berkedudukan 

sama didepan hukum dan pemerintahan berdasarkan pasal 27 

ayat 1.Kemudian di dalam UDHCR pasal 2 dijelaskan bahwa 

setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan 

yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun 

seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama. 

 Baik di dalam hukum Islam atau pun hukum positif 

kedua nya mengakui hak persamaan dan kebebasan bagi setiap 

manusia, akan tetapi ada perbedaan dari kedua nya. Jika hukum 

Islam memberikan argumen tersebut berdasarkan al-Qur’an dan 

Sunnah yang menjadi Undang-Undang tertinggi bagi kaum 

Muslimin, yang mana Undang-Undang tersebut berasal dari 

Allah dan Rasulnya.Tidak ada seorang Muslim pun yang berhak 

menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukum nya 

telah ditetapkan. 

Sedangkan hukum positif yang dianut oleh negara Indonesia 

(UDHR) yang dilahirkan PBB. Hukum yang dianut oleh negara 

Indonesia merupakan buatan manusia, karena itu segala 

sesuatunya berpusat kepada manusia sebagai tolak ukur segala 

sesuatu. Meskipun keduanya sama-sama menganut konsep 

kesetaraan, hak persamaan dan kebebasan bagi seluruh manusia 

akan tetapi sumber dari kedua hukum ini berbeda. Jika hukum 

Islam bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah yang mana hukum 

tersebut dari Allah dan Rasulnya yang menentukan. Sedangkan 

hukum positif bersumber dari barat dan manusialah yang 

membuat dan menentukan hukum tersebut. 

  

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. 

Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang telah dipaparkan, dapat 

diambil kesimpulan berikut: 

1. Mengenai hak asasi tiap warga negara memiliki hak dan 

kewajiban yang sama dengan umat Muslim didalam hukum 

Islam maupun hukum Positif dan dalam  pelaksanaan hak 

asasi yang berkaitan dengan hak politik kaum non Muslim 

yang menjadi warga negara Islam atau negara yang mayoritas 

penduduk nya beragama Islam didalam hukum Islam dan 

hukum positif mempunyai hak politik sebagaimana kaum 

Muslimin, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat dalam 

masalah-masalah politik, hak untuk berserikat dan 

berkumpul, hak untuk menduduki jabatan umum dalam 

pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih untuk 

menduduki jabatan umum dalam pemerintahan, hak untuk 

memberikan suara dalam pemilu.Mengenai hak dipilih dalam 

hukum positif tidak ada aturan yang melarang non Muslim 

untuk dipilih dalam menduduki jabatan umum dalam 

pemerintahan, sedangkan hak dipilih non Muslim dalam nash 

Al-Qur’an untuk melarang umat Muslim dalam mengambil 

non Muslim menjadi pemimpin dalam surat Al-Imran:3:118, 

Al-Maidah:5:51, Al-Imran:28. Ayat ini lah yang dipakai 

sebagai argumen tidak boleh mengambil orang-orang non 

Muslim menjadi wakil kepercayaan dan pemimpin orang 

Muslim.Mengenai jabatan pemerintahan dan perwalian dalam 

pandangan politik Islam para ulama berbeda pendapat. Ulama 

klasik yang menganut sitem tradisional mengatakan umat non 

Muslim hanya boleh memegang jabatan yang bersifat umum 

sedangkan jabatan-jabatan kunci mereka tidak diberi hak 

untuk menjabatnya, dan kedudukan mereka sebagai warga 

ahlu dzimmi. Sedangkan ulama yang menganut teori sistem 



 

politik modern berpendapat bahwa Muslim sama kedudukan 

nya dengan non Muslim mereka memiliki hak-hak dan 

kewajiban yang sama, kedudukan mereka sama yaitu sama-

sama sebagai warga masyarakat. Adapun dalam konteks 

Indonesia mengenai hak dipilih warga negaraa non Muslim 

berhak dipilih menjadi pemimpin atas kaum Muslim dimana 

penamaan kaum dzimmi pada zaman klasik dikarenakan 

banyaknya peperangan pada zaman itu antara Muslim 

maupun non Muslim, begitu juga larangan dipilih 

berdasarkan surat Al-Maidah ayat 51 yang hanya berlaku 

dalam konteks peperangan dan tidak relevan diterapkan pada 

zaman sekarang dimana hak asasi manusia telah diatur 

didalam Undang-Undang karna Islam mengusung prinsip 

persamaan. 

2. Berdasarkan Hukum Islam dan hukum positif  sama-sama 

mengakui hak persamaan dan kebebasan karna pada 

hakikatnya umat manusia itu dilihat dari hakikat 

penciptaannya, tidak ada perbedaan satu sama lain, mereka 

semua sama, yakni sama-sama keturunan Adam. Baik di 

dalamn hukum Islam atau pun hukum positif kedua nya 

mengakui hak persamaan dan kebebasan bagi setiap manusia, 

akan tetapi ada perbedaan dari kedua nya. Jika hukum Islam 

memberikan argumen tersebut berdasarkan al-Qur’an dan 

Sunnah yang menjadi Undang-Undang tertinggi bagi kaum 

Muslimin, yang mana Undang-Undang tersebut berasal dari 

Allah dan Rasulnya.Tidak ada seorang Muslim pun yang 

berhak menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang 

hukum nya telah ditetapkan, sedangkan hukum positif yang 

dianut oleh negara Indonesia (UDHR) yang dilahirkan PBB. 

Hukum yang dianut oleh negara Indonesia merupakan buatan 

manusia, karena itu segala sesuatunya berpusat kepada 

manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Meskipun 

keduanya sama-sama menganut konsep kesetaraan, hak 

persamaan dan kebebasan bagi seluruh manusia akan tetapi 

sumber dari kedua hukum ini berbeda. Jika hukum Islam 

bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah yang mana hukum 

tersebut dari Allah dan Rasulnya yang menentukan. Sedangkan 



 

hukum positif bersumber dari barat dan manusialah yang 

membuat dan menentukan hukum tersebut. 

  

B. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan dalam 

skripsi ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim masih 

menganggap bahwa non Muslim merupakan kaum 

minoritas dimana mengenai hak dipilih sebagai 

pemimpin masih menjadi perbedaan pendapat antara 

ulama Muslim dan kontemporer. Dengan adanya 

perbedaan pendapat dari berbagai ulama masyarakat 

harus menyikapidengan sikap toleransi sesama Muslim 

maupun non Muslim sehingga diskriminasi terhadap 

kaum non Muslim bisa dihindarkan karna hukum Islam 

dan hukum positif mengusung persamaan hak dimana 

setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama. 

 

2. Pemerintah 

Pada dasarnya Indonesia mengakui hak asasi manusia 

berupa hak politik seperti hak memilih dan dipilih baik 

Muslim maupun non Muslim maka dari itu pemerintah 

dihimbau selalu menumbuhkan dan mempertahankan 

sikap saling memahami dan penuh toleransi terhadap 

sesama penganut agama, sehingga pluralisme agama 

tidak menyebabkan timbulnya peperangan , pertumpahan 

darah, dan disintegrasi bangsa 
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