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KEPUTUSAN 

BAHTSUL MASA`IL KYAI MUDA ANSOR 
di Jakarta Pada Tanggal 11-12 Maret 2017 

tentang 
KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI INDONESIA 

A. Pendahuluan 

Islam dan negara merupakan persoalan yang tampaknya sulit menemukan titik final. 

Pengalaman negara-negara muslim kontemporer dewasa ini semakin meneguhkan problematika 

ini. Irak, Suriah, dan Yaman barangkali adalah contoh paling faktual. Selama ini kami di Ansor 

beranggapan bahwa untuk Indonesia hubungan Islam dan negara sudah selesai. Tahun 1984 NU 

telah menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Pembacaan sekilas atas itu mengarah pada 

kesimpulan bahwa NU menerima nation state, negara bangsa, sebagai bentuk negara dengan 

segala konsekuensinya. Akan tetapi apa yang kita jumpai dalam masyarakat tidak sejalan dengan 

anggapan demikian. Sejak Indonesia berdiri, telah disepakati bahwa negara ini milik bersama, 

tidak ada pengelasan berdasarkan agama. Oleh karena itu, tidak pernah terjadi dalam sejarah 

Indonesia seluruh kabinet adalah muslim. Demkian pula tak pernah terjadi seluruh kepala daerah 

di Indonesia adalah muslim. Namun pada kenyataannya masih terdapat sejumlah kalangan yang 

tampaknya tidak menerima hal demikian. Salah satu indikatornya adalah adanya gegap gempita 

simbolisasi agama yang semakin mengental di Pilkada Jakarta. Tidak menutup kemungkinan hal 

ini akan merembet ke wilayah-wilayah lain. Jika hal demikian dibiarkan maka keterbelahan 

masyarakat menjadi kelompok-kelompok akan sangat menghawatirkan. Negara ini hanya akan 

berjalan dengan baik jika terjadi keharmonisan, dan ini hanya akan tercapai jika masing-masing 

semakin mengurangi menampilkan titik perbedaan, terutama perbedaan-perbedaan yang sensitif. 

Ada sejumlah masalah kenegaraan yang perlu kami bahas dalam Bahsul Masail kali ini, 

diataranya menyangkut kategori non-muslim di Indonesia, apakah kategori-kategori dalam fikih, 

seperti mu’āhad, musta’man, dhimmī, dan ḥarbī, relevan untuk negara kebangsaan. Jawaban atas 

masalah ini tentu akan berimbas pada masalah kepemimpinan non-muslim. Kepemimpinan di 

sini tentu sangat luas cakupannya, tidak hanya sekedar kepala daerah, akan tetapi juga 

menyangkut kepala departemen, kepala devisi dan lain sebagainya. Sebagai contoh, apakah 

seorang presiden muslim tidak diperkenankan mengangkat pembantunya dari non-muslim? 

Apakah kepala daerah harus memilih para kepala kantor di lingkungannya dari kalangan umat 

Islam meski misalnya ia berada di lingkungan mayoritas non muslim? Persoalan lain lahir dari 

sitem dekokrasi yang kita anut, bahwa dengan sistem demokrasi sangat dimungkinkan non-

muslim akan meraih kemenangan dan menduduki kursi kepemimpinan: apakah terpilihnya non-
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muslim ini sah, yang berarti tidak dibenarkan menjatuhkannya tanpa alasan-alasan yang dapat 

dibenarkan secara konstitusional? 

Masalah-masalah ini membutuhkan keseriusan dari peserta Bahsul Masail, tidak saja 

karena kerumitannya akan tetapi juga karena sensitifitasnya. Semula Bahsul Masail ini digelar 

dalam bentuk waqiiyyah, namun setelah melalui proses pembahasan disepakati untuk 

membahasnya dalam bentuk maudhuiyyah. 

B. Sifat Darurat dalam Tiga Keputusan Muktamar NU tentang Kepemimpinan Negara 

Keputusan bahtsul masail Nahdaltul Ulama (NU) tentang kepemimpinan negara 

memperlihatkan perjalanan yang dinamis. Pada tahun 1936 Muktamar NU mengeluarkan 

keputusan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Berikut kutipannya, 

S. Apakah nama negara kita menurut syara’ agama islam? 

J. Sesungguhnya negara kita Indoesia dinamakan “negara Islam” karena telah pernah 
dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, 
tetapi nama negara Islam tetap selamanya. 

Keterangan, dari kitab: 

Bughyah al-Mustarsyidin 

فى  االمتناع من الحربيينعلى (مسألة ي) كل محل قدر مسلم ساكن به 
تجري عليه أحكامه فى ذلك الزمان  مزمن من األزمان يصير دار إسال

بعده وإن انقطع امتناع المسلمين باستيالء الكفار عليهم ومنعهم من  وما
فعلم  ،دار حرب صورة ال حكما تهوحينئذ فتسمي ،دخوله وإخراجهم منه

ستيالء المسلمين أن أرض بتاوى بل وغالب أرض جاوة دار إسالم ال
  1قبل الكفارسابقا عليها 

 Mudah diduga bahwa konteks keputusan tersebut adalah negara Indonesia yang saat itu 

sedang dikuasai oleh Belanda yang non-muslim. Terhadap keputusan tersebut K.H Ahmad 

Shiddiq menjelaskan, 

“Pendapat NU, bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah Darul Islam 
sebagaimana diputuskan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936. Kata ‘Darul 
Islam’ di situ bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah 
keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam. Motif utama 
dirumuskannya pendirian itu adalah bahwa di wilayah Islam kalau ada jenazah yang 
identitasnya tidak jelas non-Muslim, maka dia harus diperlakukan sebagai Muslim. Di 
wilayah Islam, semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah 
perampokan, dan sebagainya. Namun demikian NU menolak ikut milisi Hindia Belanda, 
karena menurut Islam membantu penjajah hukumnya haram”2 

Penjelasan K.H. Ahmad Shiddiq mengimplikasikan tiga hal. Pertama, yang dimaksud 

Darul Islam bukan sebuah negara yang diatur dengan sistem ketatanegaraan Islam sebagaimana 

yang termaktub dalam kitab-kitab fiqih. Kedua, namun demikian, secara parsial beberapa hukum 

Islam, yaitu hukum jenazah yang tidak diketahui identitasnya,  tetap dilaksanakan sebagaimana 

                                                 
1 Tim Lajnah Ta`lif wan Nasyr PBNU, Ahkamul Fuqoha` (Surabaya: Khalista, 2011), 187 
2 Abdul Mun’im DZ, Piagam Perjuangan Kebangsaan, 52 
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diatur dalam kitab-kitab fiqih. Ketiga, kewajiban memelihara ketertiban masyarakat 

meniscayakan adanya penerimaan umat Islam terhadap keputusan pemerintah Belanda, seperti 

pengangkatan penghulu yang mengurus persoalan hukum keluarga. 

Terkait hal ini analisis Dr. Ali Haidar tentang pengangkatan penghulu pada zaman 

Belanda dapat menjelaskan hal dimaksud.  

Setelah zaman Belanda terjadi dualisme lembaga kepenghuluan, satu pihak Belanda 
mengangkat penghulu yang secara administratif berada di bawah wewenangnya, di pihak 
lain masih ada penghulu yang berada di bawah kekuasaan keraton. Para pejabat penghulu 
yang diangkat Belanda sering memperoleh kecaman karena mereka bekeja pada 
pemerintahan kafir, tetapi mereka juga tidak kehilangan pegangan untuk melaksanakan 
tugas. Mereka beranggapan bahwa lembaga kepenghuluan tersebut merupakan alternatif 
yang baik untuk memecahkan persoalan, sebab bagaimanapun kekuasaan sultanah itu 
perlu untuk menjamin ketertiban sosial bisa dijalankan. Tanpa kekuasaan itu akan 
timbul anarki dan ketidakteraturan hukum. Dengan demikian maka lembaga penghulu itu 
diterima sebagai keadaan darurat, sementara dan tidak bisa tidak, karena pemerintahan 
yang berkuasa bukan Islam. Dalam hukum fikih kekuasaan politik non-Islam di tengah 
masyarakat muslim disebut dzu syaukah, pemerintah yang nyata berkuasa di tengah 
masyarakat muslim yang tidak berdaya3 

Lebih spesifik Dr. Ali Haidar menjelaskan bahwa keputusan Mukatamar Banjarmasin 

merupakan bagian dari upaya NU melaksanakan syariat agama meskipun bersifat parsial. Ia 

katakan, 

Tahun 1938 [sic!] dalam muktamar NU di Banjarmasin diputuskan bahwa Indonesia 
merupakan dar al-Islam (negeri muslim). Dapatkah diterima padahal dalam kenyataan 
pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah Hindia Belanda yang 'kafir'? Jawaban 
muktamar ialah karena mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam dan ummat Islam 
masih memiliki "keleluasaan" menjalankan syari'at agama mereka selain karena negeri 
ini pernah diperintah oleh raja-raja muslim sebelumnya. Adanya lembaga 
kepenghuluan yang memungkinkan ummat Islam menjalankan syari'at agama, 
walaupun bersifat sebagian, dan sangat terbatas, menjadi alasan adanya celah 
kelembagaan yang dapat mengatur kehidupan syari'at Islam dijalankan oleh orang-
orang Islam sendiri. 4 

Dengan demikian Keputusan Muktamar Banjarmasin dapat diartikan sebagai penerimaan 

terpaksa terhadap kepemimpinan negara demi kemaslahatan. Keputusan ini senada dengan 

keputusan Muktamar Surabaya tahun 1954 yang menetapkan presiden Republik Indonesia saat 

itu sebagai waliyy al-amr al-ḍarūrī bi al-shawkah atau penguasa pemerintahan secara darurat 

sebab kekuasaannya.5 Muktamar mendasarkan keputusannya pada pendapat Imam al-Ghazali 

berikut, 

 ،لإلمامة يتصدى فيمن والعلم الورع وجود تعذر لو أنه العاشر األصل
 أن بين ألنا إمامته بانعقاد حكمنا ،تطاق ال فتنة إثارة صرفه في وكان

 ما على يزيد الضرر من فيه المسلمون يلقى فما—باالستبدال فتنة نحرك
 يهدم فال ،المصلحة لمزية أثبتت التي الشروط هذه نقصان من يفوتهم
ً  المصلحة أصل  وبين—مصراً  ويهدم قصراً  يبني كالذي بمزاياها شغفا

                                                 
3 Ali Haidar, Nu dan Islam di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1994). 
4 Ibid 
5 Tim Lajnah Ta`lif wan Nasyr PBNU, Ahkamul Fuqoha`, 289. 



PIMPINAN PUSAT  
GERAKAN PEMUDA ANSOR 
Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929 

Website : www.ansor.or.id |email : sekretariat@ansor.or.id 
 

 ونحن .محال وذلك األقضية وبفساد اإلمام عن البالد بخلو نحكم أن
 ال فكيف حاجتهم لمسيس بالدهم في البغي أهل قضاء بنفوذ نقضي
   6والضرورة الحاجة عند اإلمامة بصحة نقضي

Perbedaan keputusan Muktamar Banjarmasin dengan Mukatamar Surabaya adalah bahwa 

kepemimpinan dalam konteks Muktamar Banjarmasin adalah kepemimpinan non Mulsim, 

sementara dalam Muktamar Surabaya adalah kepemimpinan Muslim. Tetapi keduanya sama-

sama penerimaan terpaksa terhadap kepemimpinan yang ada (de facto). 

Yang menarik dari Muktamar Surabaya adalah bahwa keputusan itu merupakan 

penegasan dari keputusan Konferensi Alim Ulama tahun 1954 di Cipanas yang diikuti tidak 

hanya Ulama NU. Keputusan itu sendiri memunculkan kritik dari Perti dan PSII yang tidak 

menyetujui gelar waliyy al-amr al-ḍarūrī bi al-shawkah. Sikap NU ini semakin menegaskan 

bahwa konsep kepemimpinan de facto adalah sebuah pilihan darurat demi kemaslahatan yang 

lebih besar. 

Muktamar Lirboyo tahun 1999 kembali mengangkat tema kepemimpinan negara. 

Berbeda dengan situasi dua muktamar sebelumnya, pada Muktamar kali ini Presiden RI dijabat 

oleh kader NU, yaitu KH. Abdurrahman Wahid yang menjadi Ketua Umum PBNU sejak 

muktamar Situbondo 1984 hingga diangkat sebagai presiden pada tahun 1999. Pertanyaan yang 

dimunculkan adalah, “Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada 

orang non Islam?” 7  Dalam Ahkām al-Fuqahā` pertanyaan itu dikemas dalam sub judul, 

“Anggota DPR/MPR beragama non Islam”. Namun demikian pertanyaan ini dapat memiliki 

cakupan yang lebih luas dari sekedar persoalan anggota DPR/MPR non Muslim. Dalam konteks 

kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden, pertanyaan tersebut dapat dibaca 

sebagai pertanyaan tentang hukum mengangkat pembantu presiden dari kalangan non Muslim. 

Atas pertanyaan tersebut Muktamar Lirboyo memutuskan bahwa:  

“Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam 
kecuali dalam keadaan darurat, yaitu: (a) Dalam bidang-bidang yang tidak bisa 
ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung karena faktor kemampuan; (b) Dalam 
bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat 
indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat; (c) Sepanjang penguasaan urusan 
kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.” 

Keputusan tersebut disertai dengan catatan bahwa “Orang non Islam yang dimaksud 

berasal dari kalangan ahludz dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.” 

Hal-hal yang patut dicatat dari keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tidak 

seperti dua muktamar sebelumnya, Muktamar Lirboyo tidak menyoal status presiden atau 

pemimpin tertinggi negara. Hal ini dapat dipahami karena presiden saat itu adalah seorang 

Muslim dan berasal dari kalangan NU. Tetapi jika merujuk pada persayaratan seorang Imam, 

pada sosok KH. Abdurrahman Wahid masih terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Tetapi 
                                                 
6 Abu Hamid al-Ghazali, Iḥyā` ‘Ulūm al-Dīn, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tth), 1: 115. 
7 Tim Lajnah Ta`lif wan Nasyr PBNU, Ahkamul Fuqoha`, 579. 
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ketidak-terpenuhan syarat pada seseorang yang sudah terpilih menjadi presiden, tampaknya 

dinilai tidak menggugurkan keabsahan pemilihan. Kedua, penerimaan yang bersifat darurat 

terhadap diperbolehkannya non Muslim menduduki sebuah jabatan, seperti dua keputusan 

sebelumnya, semakin mempertegas bahwa kata “darurat” merupakan sebentuk kompromi ketika 

kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan hukum normatif Islam. Ketiga, dalam keputusan itu 

terdapat catatan bahwa non Muslim yang dimaksud adalah ahl al-dhimmah. Seperti telah 

dijelaskan di atas bahwa menurut KH. Ahmad Shiddiq pengertian Darul Islam dalam keputusan 

Muktamar Banjarmasin bukan dalam pengertian sistem politik ketatanegaraan, melainkan dalam 

pengertian teritori yang diduduki umat Islam. Sedangkan ahl al-dhimmah adalah konsep 

ketatanegaraan khas hukum Islam. Dengan keputusan tersebut berarti Muktamar tetap 

mempertahankan konsep ketatanegaraan hukum Islam dalam sebuah negara yang tidak diatur 

dengan konsep ketatanegaraan Islam. 

C. Kerumitan Konsep Darul Islam dan Darul Harbi dalam Konteks Negara Bangsa 

Terdapat kerumitan-kerumitan yang tidak sederhana ketika konsep Darul Islam dan Darul 

Harbi diterapkan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Tiga keputusan muktamar terkait 

kepemimpinan negara yang selalu menggunakan kata “darurat” sebagaimana dijelaskan di atas 

memperlihatkan kerumitan-kerumitan tersebut. Tentang hal ini KH. M.A Sahal Mahfudz 

mengatakan,  

Lebih jauh harus ditegaskan bahwa muara fiqih adalah terciptanya keadilan sosial di 
masyarakat. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah berkata: “Dunia kekuasaan, negara, bisa 
berdiri tegak dengan keadilan meskipun ma’al kufri dan negara itu akan hancur dengan 
kezaliman meskipun ma’al muslimin.” Ibnu Taimiyah berkata: “Allah akan menegakkan 
negara yang adil meskipun (negara) kafir dan Allah akan menghancurkan negara yang 
zalim meskipun (negara) muslim”.8 Dalam kerangka berfikir ini, maka seandainya fiqih 
yang tidak bermuara pada terciptanya sebuah keadilan di masyarakat maka harus 
ditinggalkan. Misalnya “Fiqih Politik” (fiqh siyasah) yang sering sekali diktum-
diktumnya tidak sejalan dengan gagasan demokrasi yang mensyaratkan keadilan dan 
persamaan hak manusia di depan hukum. Rumusan fiqh siyasah klasik biasanya 
menempatkan kelompok non-Muslim sebagai “kelas dua” bukan sebagai entitas 
yang sederajat dengan kaum Muslim. Saya rasa pandangan demikian harus mulai 
diubah. Sebab pandangan ini selain bertabrakan dengan gagasan demokrasi moderen juga 
bertentangan dengan ide negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia. 9 

Kerisauan KH. M.A Sahal Mahfudz tidak lepas dari konsep Darul Islam dan Darul Harbi 

yang menurunkan konsep kewarnegaraan yang berkelas-kelas. Dalam Darul Islam Muslim 

menjadi warga negara kelas satu, sementara warga non-muslim atau  disebut dhimmī menjadi 

warga kelas dua. Non Muslim yang tidak tinggal di Darul Islam dikelompokkan menjadi tiga: 

mu’āhad, musta`man dan ḥarbī.  Mu’āhad  adalah non Muslim yang tinggal di negara yang 

memiliki perjanjian damai dengan Darul Islam, dan karenanya mu`āhad mendapatkan jaminan 

kemanan dari Darul Islam. Demikian pula musta`man, yaitu non Muslim yang tidak tinggal di 

Darul Islam, tetapi secara personal mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Darul 

                                                 
ت كافرة وال ونص ابن تيمية: فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: هللا ينصر الدولة العادلة وإن كان 8 

 . لجنة بحث المسائل.63 – 62، ص 28ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. مجموع الفتاوى ج 
9 Tim Lajnah Ta`lif wan Nasyr PBNU, Ahkamul Fuqoha`, XIII 
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Islam. Sedangkan non Muslim yang tidak mendapatkan jaminan kemanan dari pemerintah Darul 

Islam disebut sebagai harbī, termasuk di dalamnya adalah non Muslim yang tinggal di Darul 

Harbi.  

Konsep ini pada dasarnya dapat dipahami sepenuhnya dalam konteks sistem 

ketatanegaraan masa lalu di mana kewarnegaraan didasarkan pada agama, dan karenanya non 

Muslim selain ḥarbī adalah warga negara asing yang diberikan izin hak tinggal di Darul Islam. 

Tetapi ketika konsep tersebut diterapkan dalam konteks negara bangsa, ambigu dan kerumitan 

sulit dihindari. Ketika menjawab tentang status non muslim Indonesia, Syekh Ismail al-Yamani 

menuturkan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai dhimmī, 

mu’āhad maupun musta`man. Hal demikian karena mereka memiliki hak yang sama dengan 

Muslim, seperti berdomisili, bekerja, berpartisipasi dalam pemilihan dan mengamalkan 

ajarannya seleluasa kaum Muslim. Yang demikian ini tidaklah termasuk karakteristik dhimmī, 

mu’āhad maupun musta`man. Oleh karena itu non Muslim yang ada di Indonesia dikategorikan 

sebagai ḥarbī. Namun begitu, Syekh Isma’il al-Yamani berpendapat bahwa dengan mengacu 

kepada kaidah dar` al-mafāsid muqaddam ‘ala jalb al-maṣāliḥ umat Islam harus menghindari 

sikap agresif terhadap non Mulsim. Berikut kutipannnya, 

 ؛الكفار من الكثير فيها يزال ال ولكن  والحمد استقلت بالدكم أن... 
 مسلمهم أهلها جميع اعتبرت الحكومة ولكن مسلمون أهلها وأكثر

 من مفقودة أكثرها المعتبرة الذمة شروط أن وقلتم .السواء على وكافرهم
 إليذائهم نتعرض أن لنا وهل ؟حربيين أو ذميين يعتبرون فهل الكافرين

  ؟السؤال أخر إلى ظاهرا أذى

 أنه الصواب على العون هللا من مستمدا التوفيق وبا فأقول 
 الموجودين الكفار أن فاعلم األول السؤال جواب أما .وهاب كريم جواد

 والهند كالباكستان المسلمين أقطار من غيركم بالد وفى بالدكم فىن اآل
 وال ذميين ليسوا وغيرها والمغرب والسودان ومصر والعراق والشام

 وهم كيف .محضة حرابة حربيون هم بل مستأمنين وال معاهدين
 ويرفعون ويعلون يبنون أرضهم وفوق بالدهم فى أنفسهم يعتبرون

 ويزارعون ويوردون فيصدرون ويتاجرون فيتوسعون ويتملكون
 واألصوات الدولية تالبرلمانا فى اشتراك ولهم بل ويحصدون فيبذرون

 ولهم ،توالمهرجانا الكفرية والمدارس والمعابد الكنائس ولهم االنتخابية
 وال المعاهدين وال الذميين شأن ليس وهذا .علنا التبشير نشاط أيضا

 السؤال فى ذكرتم كما ظاهرا أذى إليذائهم التصدى لكن ،المستأمنين
 المفاسد دفع ويرجح .المفاسد ودرء المصالح جلب قاعدة إلى فيه ينظر
 مستطاعهم فى ليس وأفرادهم الناس وآحاد والسيما لحاالمص جلب على
 المسلمين من أحدا أن فرض لو نعم .والمشاهد الواقع هو كما ذلك
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به  كيسل فإنه ذلك ونحو ذراريهم من أو أموالهم من شىء على استولى
 10. وهللا أعلم.مسلك الغنيمة

Jadi, di satu sisi non Muslim Indonesia dikategorikan sebagai ḥarbī, di sisi lain hukum-

hukum yang seharusnya diterapkan kepada ḥarbī justru harus dihindari. 

Kerumitan ini secara khusus juga berimbas kepada relasi agama dan negara dalam 

konteks keindonesiaan. Para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya KH. A. Wahid Hasyim 

sebagai wakil NU, telah sepakat menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan berbangsa 

dan bernegara. Konsekwensi dari penerimaan itu adalah bahwa NU menyetujui adanya 

persamaan hak antar warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang agama. Penerimaan 

pancasila sebagai dasar negara ditegaskan kembali melalui “Deklarasi hubungan Pancasila dan 

Islam” yang diputuskan dalam munas NU 1983 di Situbondo. Pengakuan terhadap pluralitas dan 

persamaan hak antar warga juga ditegaskan dalam keputusan Muktamar NU tahun 1994 di 

Cipasung. Dalam keputusan itu dirumuskan tiga pola hubungan antar manusia yang salah 

satunya adalah, 

Tata hubungan antar sesama manusia yang berkait dengan ikatan kebangsaan dan 
kenegaraan, yang lazim disebut dengan “Ukhuwah Wathaniyah”. Tata hubungan ini 
menyangkut dan meliputi hal-hal yang bersifat mu’amalah (kemasyarakatan, 
kebangsaan/kenegaraan) di mana mereka sebagai warga negara memiliki kesamaan 
derajat, kesamaan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan 
bersama.11 

Mengacu kepada sikap kebangsaan NU di atas tepat apa yang diutarakan KH. M.A. Sahal 

Mahfudz bahwa pandangan yang menciptakan kelas-kelas warga negara berdasarkan agama 

perlu diubah.  

D. Mengedepankan Substansi daripada Formalitas 

Dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia) 

semula KH. A. Wahid Hasyim mengusulkan agama negara adalah agama Islam dan Presiden 

Indonesia harus beragama Islam. Tetapi pada sidang 18 Agustus KH. A. Wahid Hasyim 

menyetujui dihapusnya dua usulan tersebut, bahkan mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti 

dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Alasan penerimaan itu adalah untuk menjaga 

persatuan dan keutuhan NKRI. Menurut KH. Masjkur yang juga anggota BPUPKI dari NU, 

sikap KH. A Wahid Hasyim merupakan upaya memperjuangkan musamma (substansi) Islam 

tanpa harus menyertakan ism (tampilan formalitas).  

Keputusan KH. A Wahid Hasyim sejalan dengan keputusan Muktamar NU di 

Banjarmasin  sebagaimana dijelaskan di atas, yang dapat berkompromi dengan realitas demi 

kemaslahatan yang lebih besar. Indonesia yang saat itu berada dalam kekuasaan Belanda diakui 

sebagai negara Islam yang konsekwensinya menerima keputusan pemerintah non Muslim demi 

                                                 
10 Ismā’īl Utsman al-Yamani, Qurrat al-‘Ain bi Fatāwā Ismā’īl al-Zayn, (Maktabah al-Barakah, tth), 198-199. 
11 Tim Lajnah Ta`lif wan Nasyr PBNU, Ahkām al-Fuqohā`, 756. 
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menyelamatkan status kepenghuluan yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Keputusan 

KH. A. Wahid Hasyim untuk menerima Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara 

dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, yaitu keutuhan NKRI yang 

mayoritas penduduknya adalah umat Islam.  

Tampilan formalitas atau simbol Islam kadang dikalahkan demi tujuan substansial dan 

maslahat yang lebih besar. Dalam ṣulḥ (perjanjian damai) Hudaibiyah Rasulullah Ṣalla Allah 

Alayh wa Sallam menyepakati perjanjian yang seolah-olah merugikan dan merendahkan Islam. 

Rasulullah Ṣalla Allah Alayh wa Sallam mengusulkan tiga hal dalam perjanjian tersebut. 

Pertama, perjanjian dibuka dengan basmalah. Kedua, nama Rasulullah Ṣalla Allah Alayh wa 

Sallam ditulis dengan Muhammad Rasulullah. Ketiga, umat Islam dijinkan berhaji pada tahun 

itu. Ketiga usulan ditolak oleh Suhail, delegasi musyrik Makkah. Bahkan Suhail mengajukan 

tuntutan lain, yaitu jika ada yang berhijrah ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah meskipun 

ia beragama Islam. Rasulullah Ṣalla Allah Alayh wa Sallam menerima empat tuntutan tersebut 

sebagai persyaratan perjanjian damai.12  

Sikap Rasulullah Ṣalla Allah Alayh wa Sallam dalam perjanjian Hudaibiyah yang 

menerima persyaratan dari pihak musyrik Makkah adalah sikap politik yang terpuji dan cerdas. 

Di antara sasaran utama yang ingin dicapai dari keputusan tersebut yang memberikan banyak 

konsesi kepada non Muslim adalah melindungi keselamatan umat Islam mustadhafiin yang 

berada di Makkah. Keputusan tersebut juga memiliki nilai positif, yakni mudahnya pergerakan 

umat Islam ditengah-tengan umat non Islam sehingga berdampak pada banyaknya musyrik, baik 

dari Makkah atau luar Makkah, yang masuk Islam 

Dari sini dapat dipahami bahwa memberikan konsesi kepada non Muslim untuk hal-hal 

yang bersifat formalitas demi mencapai hal-hal yang bersifat substansial dan maslahat yang lebih 

besar adalah keputusan yang sejalan dengan agama Islam. 

E. Asas Hubungan Muslim-non Muslim 

Hubungan Muslim dan non Muslim pada dasarnya didasarkan pada prinsip pertemanan 

dan permusuhan yang nyata, bukan pada perbedaan agama. Non Muslim dikatakan lawan jika 

secara nyata menunjukkan permusuhan (hirābah). Oleh karena itu, Dhimmī, ‘ahdī dan 

musta`man tidak dikategorikan lawan yang harus diperangi, sementara ḥarbī dikategorikan 

lawan yang harus diperangi. Bahkan umat Islam tidak dilarang berbuat baik dan adil kepada non 

Muslim yang tidak menunjukkan permusuhan yang nyata. Ibnu Katsir menuturkan, 

ُ  يَْنَهاُكمُ  َال : {تَعَالَى َوقَْولُهُ  ينِ  فِي اتِلُوُكمْ يُقَ  لَمْ  الَِّذينَ  َعنِ  َّ  َولَمْ  الدِّ
ْحَسانِ  َعنِ  يَْنَهاُكمْ  َال  أَيْ } ِديَاِرُكمْ  ِمنْ  يُْخِرُجوُكمْ   َال  الَِّذينَ  اْلَكفََرةِ  إِلَى اْإلِ
يِن، فِي يُقَاتِلُونَُكمْ  عَفَةِ  َكالنَِّساءِ  الّدِ وهُمْ  أَنْ { ،ِمْنُهمْ  َوالضَّ : أَيْ } تَبَرُّ

َ  إِنَّ { تَْعِدلُوا: أَيْ } إِلَْيِهمْ  َوتُْقِسُطوا{ إِلَْيِهمْ  تُْحِسنُوا   }اْلُمْقِسِطينَ  يُِحبُّ  َّ
                                                 
12 Abu al-Fida` Ismail Ibnu Kathir, al-bidāyah wa al-Nihāyah, (Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāth al-‘Arabī, 1988), 4: 192. 
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Lebih jauh Ibnu Kathir mengatakan bahwa larangan muwālah kepada non Muslim hanya 

berlaku bagi non Muslim yang memusuhi umat Islam. Ibnu Kathir berkata, 

ُ  ْنَهاُكمُ يَ  إِنََّما: {َوقَْولُهُ  ينِ  فِي قَاتَلُوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  َّ  ِمنْ  َوأَْخَرُجوُكمْ  الدِّ
 ُمَواَالةِ  َعنْ  يَْنَهاُكمْ  إِنََّما: أَيْ } تََولَّْوُهمْ  أَنْ  إِْخَراِجُكمْ  َعلَى َوَظاَهُروا ِديَاِرُكمْ 
 َعَلى َوَعاَونُوا َوأَْخَرُجوُكْم، فَقَاتَلُوُكمْ  اْلعََداَوةَ، َناَصبُوُكمُ  الَِّذينَ  َهُؤَالءِ 

ُ  يَْنَهاُكمُ  إِْخَراِجُكْم،  اْلَوِعيدَ  أَكَّدَ  ثُمَّ . بُِمَعاَداتِِهمْ  َوَيأُْمُرُكمْ  ُمَواَالتِِهمْ  َعنْ  َّ
 أَيَُّها يَا{ َكقَْوِلهِ } الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَأُولَئِكَ  يَتََولَُّهمْ  َوَمنْ : {فَقَالَ  ُمَواَالتِِهمْ  َعلَى
َِّخذُوا َال  آَمنُوا الَِّذينَ   َوَمنْ  بَْعٍض  أَْوِليَاءُ  بَْعُضُهمْ  أَْوِليَاءَ  َوالنََّصاَرى اْليَُهودَ  تَت

َ  إِنَّ  ِمْنُهمْ  فَإِنَّهُ  ِمْنُكمْ  يَتََولَُّهمْ  ابن  ]51: اْلَمائِدَةِ } [الظَّاِلِمينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي َال  َّ
  8:91كثير 

Sejalan dengan pandangan tersebut, tidak mengherankan jika NU merumuskan Ukhuwah 

Wathaniyah sebagai dasar hubungan mu’amalah (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan) antar 

warga negara dalam bingkai kebhinekaan. 

F. Memilih Non Muslim dalam Pemilihan Umum 

Dalam kitab-kitab klasik disebutkan bahwa salah satu syarat seorang Imam adalah 

beragama Islam. Dalam kitab-kitab klasik tersebut juga disebutkan larangan menguasakan 

urusan negara kepada non Muslim. Ketika menafsirkan Āli Imrān: 28 Syekh Ali al-Ṣabūnī 

menjelaskan bahwa menguasakan urusan kaum muslimin kepada non Muslim hukumnya haram. 

 ذَِلكَ  يَْفعَلْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمنِينَ  دُونِ  ِمنْ  أَْوِليَاءَ  اْلَكافِِرينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  يتَِّخذِ  َال 
َّقُوا أَنْ  إِالَّ  َشْيءٍ  فِي هللاِ  ِمنَ  فَلَْيسَ    هللاِ  َوإِلَى نَْفَسهُ  هللاُ  َويُحِذُّرُكمُ  تُقَاةً  ِمْنُهمْ  تَت

  )  اْلَمِصيرُ 

 المسلمين؟ شؤون فِي واستعماله الكافر تولية يجوز هل: الثالث الحكم
 الكافر تولية يجوز ال أنه على الكريمة اآلية بهذه العلماء بعض استدل

 ً ً  وال عماالً  جعلهم وال المسلمين أمور من شيئا  يجوز ال كما ، خدما
 على داللته فإن قدومهم عند والقيام المجلس فِي وتوقيرهم تعظيمهم
  13.واضحة التعظيم

Syekh Ali al-Ṣābūnī bukan satu-satunya ulama yang berpendapat demikian. Dalam tafsir-

tafsir klasik yang menjelaskan tentang muwālāt al-kuffār disebutkan tentang keharaman 

menguasakan urusan orang Islam kepada non Muslim. Bahkan Syekh Ramadlan al-Būṭī 

mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat tentang keharaman tersebut. Ia katakan,  

 دثةالحا لهذه التشريعية النتيجة في تأملنا اذا و) المسلمين غير والية(
 ألي يجوز ال أنه علمنا عليها تعليقا نزلت التي نيةآالقر ياتاآل وهي
 مسؤولية بينهما تشيع صاحبا أي له وليا مسلم غير من يتخذ ان مسلم

 فيها خالف يقع ال  التي االسالمية االحكام من هذا و. والتعاون الوالية

                                                 
13 Ali al-Ṣābūnī, Tafsīr Āyāt al-Aḥkām, 1:181. 



PIMPINAN PUSAT  
GERAKAN PEMUDA ANSOR 
Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929 

Website : www.ansor.or.id |email : sekretariat@ansor.or.id 
 

 ،وكثيرة متكررة هذا في الصريحة نيةآالقر ياتاآل اذ المسلمين بين
 هنا مجال وال المعنوي التواتر مبلغ تبلغ ذلك تأكيد في النبوية واألحاديث

 من يستثنى وال. الباحث على خفية غير معروفة فهي األدلة هذه لسرد
 المواالة هذه الى المسلمون ألجئ اذا ما هي واحدة حالة إال الحكم هذا

 في هللا رخص فقد ،ذلك على كرها تحملهم قد التي الضعف شدة بسبب
 َوَمنْ  اْلُمْؤِمِنينَ  دُونِ  ِمنْ  أَْوِليَاءَ  اْلَكافِِرينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  يتَِّخذِ  َال ( :قال اذ ذلك

َّقُوا أَنْ  إِالَّ  َشْيءٍ  فِي هللاِ  ِمنَ  فَلَْيسَ  ذَِلكَ  يَْفعَلْ    )28 عمران ال. تُقَاةً  ِمْنُهمْ  تَت
Pendapat Syekh Ali al-Ṣābūnī sejalan dengan keputusan Muktamar Lirboyo 2009. 

Perbedaannya adalah keputusan Muktamar Lirboyo tidak secara mutlak melarang. Ada tiga 

pengecualian di mana orang Islam diperbolehkan menguasakan urusan kenegaraan kepada non 

Muslim sebagaimana telah dijelaskan di atas.  

Di sisi lain beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa berpartisipasi dalam 

pemilihan kepala pemerintahan di mana calonnya adalah non Muslim hukumnya boleh. 

Demikian pula memilih calon non Muslim hukumnya boleh. Menurut Syekh Ali Jum’ah, mantan 

mufti Mesir, ada tiga alasan bagi diperbolehkanya memilih pemimpin non Muslim. Pertama, 

konteks sistem ketatanegaraan saat ini tidak sama dengan masa lalu. Dalam ketatanegaraan 

negara moderen setiap warga negara memiliki hak yang sama, dan karenanya seorang non 

Muslim dapat menduduki jabatan di lingkungan militer, kepolisian, kepala daerah dan kantor-

kantor pemerintahan. Kedua, tujuan dari sebuah jabatan adalah terlaksananya tugas dan fungsi 

jabatan tersebut. Oleh karena itu hal terpenting dalam pemilihan kepala pemerintahan adalah 

kapabilitas dan integritas seorang calon dalam mengemban dan melaksanakan tugasnya. Ketiga, 

bahwa larangan mengangkat pemimpin non Muslim dikhususkan pada khilafah ‘uẓmā yang 

mencakup persoalan negara dan agama, sedangkan pemimpin pemerintahan yang ada sekarang 

hanya mengurus persoalan kenegaraan saja.14 

Hal senada di sampaikan Syekh Abdul Hamid al-‘Aṭrāsh, mantan Ketua Majlis Fatwa al-

Azhar. Menurutnya kelayakan seorang calon pemimpin diukur dari kemampuannya menunaikan 

tugasnya dalam melayani masyarakat. Jika calon yang memenuhi kriteria tersebut adalah calon 

non Muslim, maka pemilih selayaknya memilih calon tersebut. Syekh Abdul Hamid al-‘Aṭrāsh 

                                                 
 لكن ذلك، مشروعية حول المواطنين ألحد سؤال على ردًا مصر، في الرئاسة منصب المسيحي تولي بجواز الجمهورية مفتى جمعة على الدكتور أفتى14 

 م1852 عام في انتهى الذي" الذمة عقد" بـ تاريخيًا عرف ما رفع بعد خاصة الدين، وليس االختيار في األول المعيار اعتبرها التي الكفاءة توافر بشرط
 .المواطنة من جديد َطور في البالد ودخلت

 أيًضا، اليهود ومن طوائفهم باختالف مسيحيون أيًضا هناك يوجد لكن المسلمين، من هم سكانها من الساحقة العظمى الغالبية بأن تتميز مصر إن :وقال
 الناس تساوى الحديثة الدولة وجود مع" ألنه ،"حقوقه ويأخذ للمواطن ما بكل يتقدم أن له يجوز" وبالتالي أيًضا، واليهودي الجيش يدخل المسيحي وأصبح
 ."الحكومة دواوين من أي في أو المحافظات أو الشرطة أو الجيش في قيادة يتولّى المسيحي فأصبح والواجبات الحقوق في جميعا
 ذلك في وبما معين، لمنصب وكفاية كفاءة هناك كانت إذا" أنه إلى مشيًرا ،"الدين وليس والكفاية الكفاءة" على بناء االختيار يكون أن ينبغي أنه وأكد

 ."العقيدة على بناء التمييز عن خلى الذي للدستور طبقًا الرئاسية لالنتخابات ويترشح يتقدم أن مواطن ألي يجوز فإنه الجمهورية رئيس
 المصريين أغلبية أن بحكم الحر، االنتخاب في المسلم للمرشح سيذهب التصويت أن األولى المسألة، بتلك تتعلقان إشكاليتين هناك إن المفتي قال ذلك، مع

 باستثناء البروتستانت، طائفة خارج من رئيس األبيض البيت إلى تاريخها عبر يصل لم المتحدة الواليات مثل دولة في بأنه ذلك على مدلالً  مسلمون،
 .ساكسون األنجلو من أوباما باراك الحالي والرئيس الكاثوليك، من وكان كينيدي، جون األسبق الرئيس

 في كان اإلسالمي التاريخ عبر وهذا عامة والية المسيحي يولي أن يريد ال البعض ألن الفقه، بقضية فتتعلق - المفتي يقول كما - خرىاأل اإلشكالية أما
 أن يجوز ال كما مثال، مسيحيا الصالة إمام يكون أن يجوز ال لهذا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن خالفة فيها الخالفة ألن شك، بدون العظمى الخالفة

  .إيمانية شروط إلى يحتاج هذا ألن مسلما الكنيسة في الصالة إمام يكون
www.dd-sunnah.net/forum/showtread.php?t=129845 (diakses pada 10 Maret 2017) 
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dengan tegas mengatakan bahwa memilih calon non Muslim yang memenuhi kriteria tersebut 

hukumnya halal menurut syara’.15 

Pandangan Syekh Ali Jum’ah dan Syekh Abdul Hamid al-‘Aṭrāsh yang lebih melihat 

pemilihan pemimpin non Muslim dalam konteks ketatanegaraan moderen, sejalan dengan 

pandangan KH. M.A. Sahal Mahfudz yang mendorong perlunya rumusan fikih siyasah klasik 

yang tidak menempatkan kelompok non-Muslim sebagai “kelas dua”. Pandangan ini juga selaras 

dengan asas hubungan Muslim-non Muslim yang didasarkan pada pertemanan dan permusuhan 

yang nyata. Dalam konteks ketatanegaraan moderen, non Muslim bukanlah musuh, dan 

karenanya tidak salah jika umat Islam bersikap fair terhadap non Muslim. Jika non Muslim 

memang lebih kapabel dalam memegang jabatan, maka adalah fair memilih pemimpin yang 

kapabel meskipun non Muslim. 

Dalam realitas kehidupan politik, seringkali memilih non Muslim adalah keniscayaan 

yang sulit terhindarkan, seperti Muslim di Amerika. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa 

semua calon yang disuguhkan adalah non Muslim. Dalam situasi seperti ini, hanya ada dua 

pilihan: menarik diri dari pemilihan atau memilih calon non Muslim. Menarik diri dari pemilihan 

adalah pilihan negatif. Sebab, dengan demikian ia telah menyerahkan penuh segala urusan umat 

Islam kepada non Muslim. Umat Islam yang hidup di wilayah minoritas Muslim juga 

mengalamii dilema yang sama. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang dilematis: 

mencalonkan Muslim dengan tingkat elektabilitas yang rendah; atau mencalonkan non Muslim 

yang berelektabilitas tinggi dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan umat Islam. 

Dua pendapat di atas sama-sama memiliki landasan yang dapat dipertangungg-jawabkan. 

Kedua pendapat juga didukung oleh para fuqaha` yang kompeten dan memiliki integritas yang 

tinggi. Dalam situasi di mana umat Islam mengalami polarisasi yang tajam terkait polemik 

pemilihan non Muslim dalam pemilukada, maka Forum Bahtsul Masa`il Ansor memilih untuk 

menerima kedua pandangan tersebut; dan berharap adanya tafahum, saling menghargai dan 

berlapang dada untuk menerima perbedaan. 

G. Keterpilihan Non Muslim 

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya memilih non Muslim, 

seandainya non Muslim pada akhirnya terpilih sebagai pemimpin, maka dari sudut pandang 

agama dan konstitusi sah dan mengikat. Pengakuan atas kepemimpinan non Muslim yang 

terpilih secara konstitusional adalah bagian dari wafā` bi al-‘Ahd. Seperti dijelaskan di atas 

bahwa KH. A. Wahid Hasyim yang semula mengusulkan syarat Islam bagi kepala negara, 

akhirnya menerima keputusan yang menolak usulan tersebut. Ia juga menyepakati Pancasila dan 
                                                 

 ضوابط وهناك .األفضل للمرشح يكون أن يجب االنتخابات في التصويت أن باألزهر األسبق الفتوي لجنة رئيس األطرش الحميد عبد الشيخ أكد فقد15 
 القضايا في وحاسم مباشر بشكل التدخل علي القدرة لديه يكون وأن ،المواطنين لجميع عامة خدمات يقدم أن علي المرشح قدرة في تتمثل لذلك

 فعلي مسيحيا المواصفات هذه عليه تنطبق الذي المرشح كان وإذا .القادرين وغير البسطاء حياة وتمس الوطن بمصير ترتبط التي والعامة الجماهيرية
 في المسيحي المرشح لصالح التصويت أن وضوح وبكل نقول وهنا الهوي، أصحاب عن تصدر التي الفتاوي تلك وراء يسير وال يختاره أن الناخب

  الدائرة أبناء خدمة علي والقدرة الكفاءة في تتمثل التي الموضوعية المعايير فيه تتوافر طالما شرعا حالل االنتخابات
gate.ahram.org.eg/News/132410 (diakses pada 10 Maret 2017) 



PIMPINAN PUSAT  
GERAKAN PEMUDA ANSOR 
Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929 

Website : www.ansor.or.id |email : sekretariat@ansor.or.id 
 

UUD 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan ini dapat dipahami sebagai 

perjanjian yang harus ditaati.  

Dalam peristiwa taḥkīm antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah Raḍiya Allah ‘Anhumā 

kelompok Khawarij menunut agar taḥkīm dibatalkan dan Mu’awiyah harus diperangi. Tetapi Ali 

bin Abi Thalib Raḍiya Allah ‘Anh menolak tuntutan itu dengan alasan taḥkīm sudah menjadi 

kesepakatan antara mereka berdua. Ali bin Abi Thalib mendasarkan penolakannya pada firman 

Allah, 

ِ  بِعَْهدِ  َوأَْوفُوا  ]91: النَّْحلِ [ عاهدتم ... إذا َّ
Ali bin Abi Thalib juga bersikukuh bahwa kesepakatan taḥkīm bukanlah kesalahan atau 

dosa, dan karenanya kesepakatan tersebut harus disepakati. Semula Ali bin Thalib menolak 

taḥkīm, tetapi atas desakan Khawarij ia bersedia menerima usulan itu. Ketika taḥkīm kemudian 

disepakati, Ali bin Abi Thalib Raḍiya Allah ‘Anh pantang mengingkari. Berikut kutipannya, 

ا  أَْمرُ  اْشتَدَّ  اْلَجْندَلِ  دُوَمةِ  إِلَى اْلَجْيِش  ِمنَ  َمعَهُ  َوَمنْ  ُموَسى أَبَا َعِليٌّ  بَعَثَ  لمَّ
ُحوا َعِلّيٍ  َعلَى النَِّكيرِ  فِي َوبَالَغُوا اْلَخَواِرجِ   إِلَْيهِ  فََجاءَ  بُِكْفِرِه، َوَصرَّ
 ُزَهْيرٍ  ْبنُ  َوُحْرقُوصُ  الطَّائِيُّ  اْلبُْرجِ  ْبنُ  ُزْرَعةُ  َوَهَما ُهْم،ِمنْ  َرُجَالنِ 
ِ، إِالَّ  ُحْكمَ  َال : فَقَاَال  السَّْعِديُّ  َّ ِ، إِالَّ  ُحْكمَ  َال : َعِليٌّ  فَقَالَ  ِ َّ  لَهُ  فَقَالَ  ِ

نَا إِلَى بِنَا واذهب خطيئتك من تب: ُحْرقُوصُ   نَْلقَى َحتَّى نُقَاتِلَُهمْ  َحتَّى َعدُّوِ
  .َربَّنَا

ً  اْلقَْومِ  َوبَْينَ  بَْينَنَا كتبنا وقد فأبيتم، ذَِلكَ  َعلَى أََرْدتُُكمْ  قَدْ : َعِليٌّ  فَقَالَ   عهودا
ُ  قَالَ  َوقَدْ  ِ  بِعَْهدِ  َوأَْوفُوا: (تَعَالَى َّ  فَقَالَ ] 91: النَّْحلِ [ اْآليَةَ ) عاهدتم إذا َّ
 بِذَْنبٍ  ُهوَ  َما: َعِليٌّ  فَقَالَ  ِمْنهُ، تَتُوبَ  أَنْ  يَْنبَِغي ذَْنبٌ  ذَِلكَ : ُحْرقُوصُ  لَهُ 

أْيِ، ِمنَ  َعْجزٌ  َولَِكنَّهُ   َعْنهُ، َونََهْيتُُكمْ  ِمْنهُ، َكانَ  فِيَما إِلَْيُكمْ  تَقَدَّْمتُ  َوقَدْ  الرَّ
ِ  أََما: اْلبُْرجِ  ْبنُ  ُزْرَعةُ  لَهُ  فَقَالَ  َّ َجالِ  تَْحِكيمَ  تَدَعْ  مْ لَ  لَئِنْ  َعِليُّ  يَا َو  في الّرِ

  16ورضوانه هللا بذلك رحمة أطلب ألقاتلنك هللا كتاب
Pengakuan terhadap keabsahan terpilihnya non Muslim juga didasarkan pada sikap 

Muktamar Banjarmasin yang memutuskan Indonesia sebagai Darul Islam meskipun berada di 

bawah kekuasaan Belanda yang non Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa 

implikasi dari keputusan itu adalah pengakuan terpaksa terhadap kepemimpinan Belanda demi 

kemaslahatan.  

Bahwa dengan pengakuan tersebut, umat Islam menjadi tersubordinasi oleh kekuasaan 

non Muslim adalah hal yang pernah terjadi dalam sejarah Islam dan tidak disikapi secara negatif. 

Rasulullah Ṣalla Allah Alayh wa Sallam pernah memerintahkan para Sahabat berhijrah ke 

Habasyah yang saat itu diperintah oleh seorang non Muslim. Bahkan sebagian Sahabat tetap 

tinggal di Habasyah tujuh tahun setelah Hijrah Rasulullah Ṣalla Allah Alayh wa Sallam ke 

Madinah. Namun demikian tidak ada yang mengecam mereka yang tetap tinggal di Habasyah.  

                                                 
16 Abu al-Fida` Ismail Ibnu Kathir, al-bidāyah wa al-Nihāyah, (Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāth al-‘Arabī, 1988), 7: 315. 
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Kasus yang sama juga terjadi pada Muslim yang tinggal di Argon yang saat itu berada di 

bawah pemerintahan non Muslim. Hal itu dimintakan fatwa kepada al-Ramlī dengan pertanyaan 

sebagai berikut, 

ى اْألَْندَلُِسيَّةِ  اْألَْوَطانِ  ِمنْ  نٍ َوطَ  فِي السَّاِكنِينَ  اْلُمْسِلِمينَ  َعنْ  ُسئِلَ   يَُسمَّ
ةِ  تَْحتَ  َوُهمْ  أرغون  اْألَْرِض  َخَراجَ  ِمْنُهمْ  يَأُْخذُ  النَّْصَرانِّيِ  السُّْلَطانِ  ِذمَّ

 َوَال  اْألَْمَوالِ  فِي َال  ذَِلكَ  َغْيرِ  بُِظْلمٍ  َعلَْيِهمْ  يَتَعَدَّ  َولَمْ  فِيَها يُِصيبُونَهُ  َما ِبقَْدرِ 
 َويَتََصدَّقُونَ  َرَمَضانَ  َويَُصوُمونَ  فِيَها يَُصلُّونَ  َجَواِمعُ  َولَُهمْ  اْألَْنفُِس  فِي

 ُحدُودَ  َويُِقيُمونَ  بِأَْيِديِهمْ  َحلُّوا إذَا النََّصاَرى أَْيِدي ِمنْ  اْألَُساَرى َويَفُكُّونَ 
ْسَالمِ   َوَال  يَِجبُ  َكَما ِعيَانًا ِريعَةِ الشَّ  قََواِعدَ  َويُْظِهُرونَ  يَْنبَِغي َكَما َجْهًرا اْإلِ

ضُ  ينِيَّةِ  أَْفعَاِلِهمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  فِي النَّْصَرانِيُّ  لَُهمْ  يَتَعَرَّ  ُخَطبِِهمْ  فِي َويَْدُعونَ  الدِّ
ِ  ِمنْ  َويَْطلُبُونَ  َشْخٍص  تَْعيِينِ  َغْيرِ  ِمنْ  اْلُمْسِلِمينَ  ِلَسَالِطينِ   نَْصَرهُمْ  َّ

 بِإِقَاَمتِِهمْ  َعاِصينَ  يَُكونُوا أَنْ  يََخافُونَ  ذَِلكَ  َمعَ  َوُهمْ  اْلُكفَّارِ  أَْعدَائِِهمْ  َوَهَالكَ 
 إْظَهارِ  ِمنْ  اْلَحالَةِ  َهِذهِ  َعلَى َوهُمْ  اْلِهْجَرةُ  َعلَْيِهمْ  تَِجبُ  فََهلْ  اْلُكْفرِ  بِبَِالدِ 
ينِ  ِ  َواْلِعيَاذُ  اِالْرتِدَادَ  يَُكلِّفُوُهمْ  أَنْ  أََمانٍ  َعلَى لَْيُسوا أَنَُّهمْ  إلَى نََظًرا الدِّ َّ َ  بِا
 ِمنْ  فِيهِ  ُهمْ  َما إلَى نََظًرا تَِجبُ  َال  أَوْ  َعلَْيِهمْ  أَْحَكاِمِهمْ  إْجَراءِ  َعلَى أَوْ  تَعَالَى
  اْلَمْذُكورِ  اْلَحالِ 

Patut digaris-bawahi bahwa Muslim yang tinggal di Argon dapat menjalankan ajaran agamanya 

secara terang-terangan tanpa ada gangguan dari pemerintah. Namun demikian mereka khawatir 

kalau-kalau mereka bermaksiat dengan tetap tinggal di negara non Muslim. 

Menjawab pertanyaan tersebut, al-Ramlī menjelaskan, 

 إْظَهارِ  َعلَى ِلقُْدَرتِِهمْ  َوَطنِِهمْ  ِمنْ  اْلُمْسِلِمينَ  َهُؤَالءِ  لَىعَ  اْلِهْجَرةُ  تَِجبُ  َال 
ُ  َصلَّى َوِألَنَّهُ  بِهِ  ِدينِِهمْ   َمكَّةَ  إلَى اْلُحدَْيبِيَةِ  يَْومَ  ُعثَْمانَ  بَعَثَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّ

 يُْرَجى ِألَنَّهُ  ؛ ِمْنهُ  اْلِهْجَرةُ  لَُهمْ  تَُجوزُ  َال  بَلْ  بَِها ِدينِهِ  إْظَهارِ  َعلَى ِلقُْدَرتِهِ 
 دَارَ  َصارَ  ِمْنهُ  َهاَجُروا فَلَوْ  إْسَالمٍ  دَارُ  َوِألَنَّهُ  َغْيِرِهمْ  إْسَالمُ  بِهِ  بِإِقَاَمتِِهمْ 

َرةِ  الشَِّريعَةِ  أَْحَكامَ  إْظَهاِرِهمْ  ِمنْ  السَُّؤالِ  فِي ذكر َوفِيَما .َحْربٍ   اْلُمَطهَّ
ِض  َوَعدَمِ  نِينَ  تََطاُولِ  َعلَى بَِسبَبَِها لَُهمْ  اْلُكفَّارِ  تَعَرُّ  الظَّنَّ  يُِفيدُ  َما اْلَكثِيَرةِ  الّسِ

ْسَالمِ  َعنْ  اِالْرتِدَادِ  َعلَى إْكَراِهِهمْ  ِمنْ  ِمْنُهمْ  آِمنُونَ  بِأَنَُّهمْ  اْلغَاِلبَ   َعلَى أَوْ  اْإلِ
ُ {  َعلَْيِهمْ  اْلُكْفرِ  أَْحَكامِ  إْجَراءِ  َّ َ  17.} اْلُمْصِلحِ  ِمنْ  اْلُمْفِسدَ  لَمُ يَعْ  َو

Dari jawaban di atas dapat dipahami bahwa umat Islam diperbolehkan tinggal di negara 

yang diperintah oleh non Muslim sepanjang mereka dapat mengamalkan agamanya tanpa 

gangguan. Dan negara yang demikian itu tetap disebut sebagai Darul Islam. 

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang lebih ekstrem ketika menjawab persoalan yang 

sama pada kasus umat Islam di Maridin, suatu daerah di Turki Utara. Saat itu Maridin dikuasai 

oleh Tatar yang dalam pandangan Ibnu Taimiyah merupakan kombinasi pemerintahan kafir dan 

penjajah (baghy). Menurut Ibnu Taimiyah Maridin bukan darul Harbi juga bukan Darul Islam, 

                                                 
17 Syihabuddin Ar-Ramli, Fatāwā ar-Ramlī, (Maktabah Syamilah), 5:182. 
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melainkan bentuk gabungan antara Darul Harbi dan Darul Islam di mana Muslim dan non 

Muslim diperlakukan sesuai hak-hak masing-masing. Ia katakan, 

 دار بمنزلة ليست: المعنيان فيها ُمركَّبة فهي سلم أو حرب دار كونها أما
 بمنزلة وال ؛مسلمين جندها لكون اإلسالم أحكام عليها يجري التي السلم
 بما فيها المسلم يعامل ثالث قسم هي بل ؛كفار أهلها التي الحرب دار

  19يستحقه بما اإلسالم شريعة عن الخارج 18ويعامل يستحقه،
Pendapat Ibnu Taimiyah yang mengategorikan Maridin sebagai kombinasi antara Darul Islam 

dan Darul Harbi di mana masing-masing pemeluk agama diperlakukan sesuai hak-haknya, dapat 

menjadi acuan yang tepat dalam memosisikan status negara Indonesia. Dengan demikian 

pengakuan terhadap keabsahan terpilihnya non Muslim dapat dipahami dalam konteks negara 

kombinasi. 

H. Ikhtisar 

a. Mengacu kepada tiga keuputusan Muktamar NU: Banjarmasin, Surabaya dan 

Lirboyo, solusi darurat dapat digunakan untuk merespon persoalan kebangsaan 

b. Namun demikian sebagaimana harapan KH. M.A. Sahal Mahfudz perlu diupayakan 

solusi yang bersifat permanen untuk mengurai kerumitan-kerumitan yang timbul 

akibat sulitnya menerapkan konsep ketatanegaraan fikih klasik dalam kehidupan 

negara moderen 

c. Pada dasarnya sikap KH. A. Wahid Hasyim sebagai representasi NU dalam BPUPKI 

membuka jalan bagi model perjuangan agama yang lebih berorientasi pada 

tercapainya substansi ajaran Islam daripada simbol-simbol Islam itu sendiri 

d. Dipandang perlu mengubah konsep kawan-lawan yang didasarkan semata-mata oleh 

perbedaan agama menjadi kawan-lawan yang didasarkan pada permusuhan nyata 

(hirābah). Hal ini sejalan dengan konsep ukhuwah wathaniyah yang digagas NU 

tanpa meninggalkan ukhuwah Islamiyah 

e. Banyak ulama keberatan—termasuk keputusan Muktamar NU di Liroboyo—terhadap 

pemilihan non muslim sebagai pemimpin. Keputusan demikian merupakan keputusan 

yang lebih berhati-hati. Namun demikian, terobosan ijtihad yang dilakukan ulama 

kontemporer, seperti Syekh Ali Jum’ah dan Syekh Abdul Hamid al-‘Aṭrāsh, dalam 

persoalan memilih pemimpin non Muslim patut dilihat sebagai upaya menyelesaikan 

kerumitan-kerumitan terkait penerapan ajaran agama dalam konteks sistem politik 

ketatanegaraan moderen. Dengan mempertimbangkan kapasitas keulamaan kedua 

                                                 
18 Dalam versi cetak tertulis yuqātal. Tetapi dalam manuskrip satu-satunya yang tersimpan di Damaskus tertulis 
yu’āmal. Demikian pula Ibnu Mufliḥ, murid Ibnu Taimiyah, mengutipnya dengan redaksi yu’āmal. 
19 Ibnu Taimiyah, al-Fatāwā al-Kubrā, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth), 3: 533. 
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ulama tersebut, tidak berlebihan jika pendapat keduanya dikategorikan sebagai khilāf 

mu’tabar. 

f. Perubahan sistem politik global menuntut adanya ijtihad-ijtihad baru dengan tetap 

berbasiskan pandangan-pandangan klasik. Ibnu Taimiyah pernah mencoba keluar dari 

kategorisasi baku dengan mengajukan konsep dār murakkabah. Pandangan Ibn 

Taymiyah patut dipertimbangkan dalam melihat sistem kenegaraan modern yang 

berlandaskan citizenship. Sistem kenegaraan modern teramat sulit ditinjau hanya 

dengan kategorisasi yang terdapat dalam buku-buku klasik. Mempertimbangkan ini 

dan juga mempertimbangkan fatwa al-Ramlī dan keputusan Muktamar NU 

Banjarmasin, non Muslim yang terpilih menjadi pemimpin hukumnya adalah sah 

secara konstitusi dan agama. 

Ahad, 19 Maret 2017 
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