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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara merupakan sekumpulan orang atau kelompok sosial yang 

menempati suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi oleh lembaga 

politik yaitu pemerintahan yang efektif. Tujuan didirikannya negara ialah untuk 

mencapai kemakmuran dan kebaikan bersama warga negara dalam sebuah negara, 

untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu kelompok yang mempunyai 

kemampuan untuk mengatur negara tersebut.1 Dengan demikian upaya dalam 

perlindungan terhadap negara sebenarnya adalah melindungi kedaulatan bangsa 

dan keutuhan wilayah yang didiami oleh warga negara agar tujuan hakiki mereka 

untuk mencapai kebaikan dan kemakmuran bagi bangsa tersebut dapat 

diwujudkan.2 

Usaha dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari 

segala gangguan dan ancaman dari luar,  perlu adanya tindak lanjut yang serius dan 

sungguh-sungguh dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara 

tersebut.3 Dengan cara memanfaatkan seluruh potensi dan komponen yang ada 

dalam suatu negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi bangsa dan 

                                                 
1 Christine S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1986), hlm. 10. 

 
2 Syaiful Anwar, Melindungi Negara (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 

hlm. 7. 

 
3 Makmur Supriyatno, Tentang Ilmu Pertahanan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2014), hlm. 26. 



 

 

2 

 

negara. Usaha untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara merupakan hak dan 

kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang dikenal dengan istilah bela 

negara.4 Mengenai konteks bela negara di dalam Al-Quran secara tekstual memang 

kebanyakan redaksi ayatnya lebih banyak mengarah ke istilah jihad fi sabilillah 

(jihad di jalan Allah).5  

Kecintaan suatu bangsa terhadap tanah air merupakan alat untuk mencapai 

suatu negara yang kokoh maka perlu adanya kesungguhan rakyat dan para 

pemimpin untuk menjaga persatuan dan kesatuan terhadap negara. Bela negara 

merupakan bagian dari salah satu bentuk cinta terhadap tanah air dan harus 

dibuktikan dengan perbuatan bukan hanya sekedar ucapan belaka saja.6 

Terkait dengan bela negara yang merupakan salah satunya dari contoh bela 

negara ialah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Di dalam Al-Quran 

mengenai ketaatan kepada ulil-amri (pemerintah) sebagaimana firman Allah Swt. 

disebutkan dalam Q.S. an-Nisa/4: 59. 

َزعأ َن َءاَمنُ وَٰٓا  َأِطيُعوا  لَِّذي  ايَ َٰٓأَي َُّها  ِر ِمنُكمأۖۡ فَِإن تَ نَ  َمأ ِلي ٱۡلأ ء  ٱللََّه َوأَِطيُعوا  ٱلرَُّسوَل َوأُو  ََيأ  ٱللَّهِ  إَِلى فَ ُردُّوهُ  ُُتمأ ِفي 
ِمُنونَ  ُكنُُتمأ  ِإن َوٱلرَُّسولِ  مِ  بِٱللَّهِ  تُ ؤأ يَ وأ ر   َوٱلأ

ِلَك َخي أ َِٰٓخرِِۚ ذَ  َسنُ  ٱۡلأ ِويًل  َوَأحأ
أ
   تَأ

“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 

dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari kemudian. Yang demikian 

itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.7 

                                                 
4 Sri Indriyani Umra, “Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi 

Warga Negara,” Lex Renaissance 4, no. 1 (2019): hlm. 172. 

 
5 Yusuf Qardhawi, Fikih Jihad; Studi Kompratif Tentang Hukum dan Filosofi Jihad 

(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), hlm. 15. 

 
6 Yuniar Mujiwati, Serba-Serbi Wawasan Kebangsaan Dalam Konteks: Demokrasi. 

Kewarganegaraan, Hingga Intregrasi Sosial. (Pasuruan: Lembaga Academic & Research Instituie, 

2020), hlm. 116. 

 
7 Q.S. an-Nisa/4: 59. 
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Ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah merupakan suatu kewajiban 

bagi warga negara, misalnya pemerintah memerintahkan rakyatnya untuk menjaga 

keutuhan wilayah dan kedaulatan negaranya dari gangguan atau ancaman dari pihak 

lain, dengan mengangkat senjata atau berperang. Oleh karena itu, dalam konteks di 

Indonesia sudah jelas bahwa perintah bela negara telah diatur pelaksanaannya 

dalam peraturan perundang-undangan dan warga negara wajib mematuhi sebagai 

wujud dari ketaatan seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut.8  

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 38-39. 

ُُتمأ إَِلى ثَّاق َ اللَِّه اِل ِفي َسِبي   انِفُرو  ا َل َلُكمُ َذا ِقي  اِ ا َما َلُكمأ ِذيَن َءاَمنُ و  لَّ ايَ َٰٓأَي َُّها   أََرِضيُُتم  الأ
ضِِۚ َرأ ِة ابِ  ۡلأ َحيَ و 

ن أ الأ َيا لدُّ
َ اِمَن  َحي  اُع ا ِخَرةِِۚ َفَما َمُتَ ۡلأ

َيا ِفي اوِة لأ ن أ َ الدُّ ُكمأ َعَذابًا أَلِيمً ي ُ  اِإَّلَّ قَِليل  ِإَّلَّ تَنِفُرو  ِخرَِة ۡلأ بأ ِدلأ وَّ  اَعذِب ُتَ بأ ًما َيسأ  قَ وأ
رَُكمأ  ئً  َتُضرُّوهُ  َوََّل  َغي أ ي   ء   ُكلبِ  َعَلى   للَّهُ َوا ا  ََ    َقِدير   ََيأ

 

“Hai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, 

“Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa berat dan ingin 

tinggal di tempatmu? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan 

kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat (untuk 

berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan 

menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan-Nya 

sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.9 

 

Dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah saw. pernah 

menyeru kaum muslimin untuk berangkat berperang, tetapi mereka merasa 

keberatan untuk berangkat karena atas keberatannya itu padahal sebelumnya kaum 

tersebut telah diminta untuk berangkat berperang. Kemudian Allah Swt. 

mengancam orang yang tidak berjihad tersebut. Maka Dia berfirman, “Jika kamu 

tidak berangkat, niscaya Allah mengazabmu dengan azab pedih.” Ibnu Abbas 

                                                 
8 Nafilah Filah, “Hak dan kewajiban warga negara,” OSF Preprints (2020): hlm. 4. 

 
9 Q.S. at-Taubah/9: 38-39. 
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berkata, “Rasulullah saw. meminta kepada penduduk Arab supaya berangkat, lalu 

mereka merasa berat, maka Allah menahan hujan dari mereka. Itulah azab untuk 

mereka.”10 Dari penjelasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa betapa 

pentingnya jihad di jalan Allah Swt. sehingga bagi siapa saja yang tidak 

menjalankan perintah Allah Swt. tersebut diancam dengan azab dan siksa yang 

pedih. Kemudian di dalam ayat lain Allah Swt. mengancam terhadap siapa saja 

yang lari dari peperangan, dengan ancaman neraka bagi siapa saja yang melakukan 

hal tersebut. 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anfal/8: 15-16. 

اْ إِذَا لَِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ َزۡحٗفا فَََل تَُولُّوُهُم ٱۡۡلَۡدبَاَر َوَمن يَُول ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ يَ 

هُ جَ  َن ٱللَِّه َوَمۡأَوى  ٗفا ل ِِقتَاٍل أَۡو ُمتََحي ًِزا إِلَى  فِئَٖة فَقَۡد بَآََٰء بَِغَضٖب م ِ َهنَُّمُۖ َوبِۡئَس دُبَُرهُٰٓۥَ إَِّلَّ ُمتََحر ِ

 ٱۡلَمِصيُر  
 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang 

kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka 

(mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali 

berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan 

yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari 

Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat 

kembalinya.”11 

 

Dalam ayat-ayat di atas telah dijelaskan tentang betapa pentingnya berjuang 

di jalan Allah dan mentaati perintah pemimpin. Jadi, ketika seorang pemimpin yang 

telah disepakati bersama oleh rakyatnya, kemudian membuat suatu kebijakan atau 

suatu keputusan manakala hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan 

syariat Islam. Maka wajib bagi rakyat untuk mentaati dan melaksanakan kebijakan 

                                                 
10 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), hlm. 173. 

 
11  Q.S. al-Anfal/8: 15-16. 
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atau perintah dari pemimpin tersebut. Adapun dalam hal ini, yaitu menjaga dan 

membela kedaulatan negara, bahkan telah dijelaskan juga dalam ayat-ayat di atas 

tentang ancaman dan hukuman dengan azab dan siksa yang pedih oleh Allah Swt. 

kepada mereka yang enggan melaksanakan perintah Rasulullah saw. pada saat 

mereka diperintahkan untuk berangkat berperang.12 

Dari beberapa sumber hukum tersebut maka tidak dijelaskan secara rinci 

mengenai dasar hukum bela negara, tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

kebanyakan pembahasan ayatnya lebih membahas tentang perintah untuk jihad fi 

sabilillah (jihad di jalan Allah).13 Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan 

negara dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka penalaran 

bela negara sebagai substansinya maupun bina bela negara sebagai 

penyelenggaraannya harus dialirkan dari arahan yang terkandung dalam Pasal 30 

UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.14 

Adapun mengenai kepada siapa kewajiban bela negara itu dibebankan, hal 

tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga 

negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Selanjutnya 

dalam Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”15 Oleh sebab 

                                                 
12 Farid Naya, “Mengungkap Makna Dan Tujuan Jihad Dalam Syariat Islam,” Tahkim: 

Jurnal Hukum Dan Syariah 11, no. 2 (2017): hlm. 94. 

 
13 Qardhawi, loc. cit. 

 
14 Mukhtadi dan R. Madha Komala, “Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi 

Milenial Dalam Sistem Pertahanan Negara,” Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan 

Penelitian Manajemen Pertahanan 4, no. 2 (2019): hlm. 64. 

 
15  Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
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itu, setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun yang dimaksud dengan 

warga negara, ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk 

pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik 

tinggal di wilayah Indonesia, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia.16 

Dengan demikian, yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan terhadap 

negara itu tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata saja seperti yang 

selama ini sebagian masyarakat pahami mengenai bela negara yang selalu identik 

dengan hal yang berbau militer dan mengangkat senjata, melainkan seluruh warga 

negara wajib mempertahankan keamanan negara.17 

Atas dasar permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, lantas 

bagaimanakah penyelenggaraan bela negara dalam menjaga keutuhan wilayah dan 

kedaulatan negara dan bangsa karena dalam praktiknya sendiri banyak masyarakat 

yang mengalami kesalahpahaman tentang apa itu arti bela negara dan bagaimana 

penyelenggaraan bela negara itu sendiri.18 

 

 

 

 

                                                 
16 Moh Arpat Rasyid, “Perwujudan Bela Negara Dan Kewaspadaan Nasional Dalam 

Menjaga Pertahanan Negara,” Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan 7, no. 1 

(2021): hlm. 76. 

 
17 Zaqiu Rahman dan Ryamizard Ryacudu, “Program Bela Negara Sebagai Perwujudan 

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara,” Jurnal 

Rechtsvinding Online BPHN, (2015): hlm. 4. 

 
18 Agus Subagyo, “Bela Negara,” Jakarta: Graha Ilmu, (2014): hlm. 3. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana penyelenggaraan bela negara di Indonesia? 

2. Bagaimana relevansi bela negara di Indonesia dengan Siyasah Dauliyah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan bela negara di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui relevansi bela negara di Indonesia dengan Siyasah 

Dauliyah. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Peneliti mengharapkan baik untuk sekarang maupun pada masa mendatang, 

hasil penelitian berupa hukum normatif agar dapat dapat menunjang serta 

digunakan untuk: 

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi peneliti di bidang ilmu 

keislaman lebih khusus di bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah). 

2. Memperkaya pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin 

khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah 

wawasan kepada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam 

persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya 

batasan-batasan dalam istilah yang digunakan: 

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari 

kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk 

kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari 

kegiatan meninjau, pandangan, dan pendapat (sesudah menyelidiki atau 

mempelajari).19 

2. Siyasah Dauliyah terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan dauliyah. Makna 

kata siyasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata 

dauliyah memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, 

kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Oleh karena itu, siyasah dauliyah 

adalah ilmu yang mengatur politik kekuasaan dan kedaulatan negara.20 

3. Bela negara sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah 

air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai 

ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi ancaman, 

serta gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar yang 

membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.21 

                                                 
19 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 12 Maret 2022, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan. 

 
20 Ismail Ismail, “Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional 

(sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia),” Jurnal Peurawi: Media Kajian 

Komunikasi Islam 1, no. 1 (2017): hlm. 1. 

 
21 Suwarno Widodo, “Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme,” CIVIS 

1, no. 1 (2011): hlm. 7. 



 

 

9 

 

F. Kajian Pustaka 

Peneliti menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh 

mahasiswa/mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan 

judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca 

beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi 

dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan 

kemukakan pendapat beberapa skripsi, terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Andrian Firdaus (2019) dari Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dalam penelitiannya yang 

berjudul “Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif 

Fiqih Siyasah (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana konsep bela negara 

menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.22 

Adapun yang membedakan peniliti terhadap peneliti terdahulu, peneliti 

menjelaskan penyelenggaraan bela negara di Indonesia berdasarkan studi terhadap 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk 

Pertahanan Negara serta merelevansikannya dengan siyasah dauliyah, sedangkan 

peneliti terdahulu menjelaskan konsep bela negara yang diatur oleh Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

                                                 
22 Andrian Firdaus, Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang 

Pertahanan Negara) (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hlm. 6. 
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Kedua, skripsi yang disusun oleh Suwantinah (2017) dari Institut Agama 

Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakuktas Syariah dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Fiqh Siyasah tentang Bela Negara di Indonesia (Studi di 

Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)”. Skripsi ini meneliti 

tentang bela negara di Indonesia berdasarkan studi di Komando Resort Militer 

Garuda Hitam Bandar Lampung.23 Adapun yang membedakan peniliti terhadap 

peneliti terdahulu, peneliti menjelaskan penyelenggaraan bela negara di Indonesia 

berdasarkan studi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara serta 

merelevansikannya dengan siyasah dauliyah, sedangkan peneliti terdahulu 

menjelaskan tentang peraturan bela negara di Indonesia dan dasar hukumnya, serta 

pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan bela negara di Indonesia. 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Abdul Ghoni (2017) dari Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pertahanan dan Keamanan Negara dalam UUD 1945 

Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fikih Siyasah”. Skripsi ini meneliti tentang 

pertahanan dan keamanan negara dalam UUD 1945.24 Adapun yang membedakan 

peniliti terhadap peneliti terdahulu, peneliti menjelaskan penyelenggaraan bela 

                                                 
23 S. Suwantina, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Bela Negara di Indonesia (Studi di 

Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung) (UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 

10. 

 
24 Abdul Ghoni, Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) 

Dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017), hlm.  

6. 
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negara di Indonesia berdasarkan studi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara serta 

merelevansikannya dengan siyasah dauliyah serta peneliti juga menggunakan Pasal 

30 UUD 1945 sebagaimana landasan hukumnya, sedangkan peneliti terdahulu 

hanya menjelaskan pertahanan dan kemananan negara berdasarkan landasan 

hukumnya Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta peneliti terdahulu hanya 

menganalisis pertahanan dan keamanan negara berdasarkan perspektif fikih 

siyasah. 

Keempat, skripsi yang disusun oleh Fitria Sundari (2016) dari Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta Fakultas Hukum dalam penelitiannya yang berjudul 

“Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Konsep Rancangan Undang-

Undang Keamanan Nasional”. Skripsi ini meneliti tentang sistem pertahanan dan 

keamanan negara yang menggunakan konsep rancangan undang-undang.25 Adapun 

yang membedakan peniliti terhadap peneliti terdahulu, peneliti menjelaskan 

penyelenggaraan bela negara di Indonesia berdasarkan studi terhadap Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk 

Pertahanan Negara serta merelevansikannya dengan siyasah dauliyah, sedangkan 

peneliti terdahulu menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan negara dalam 

rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.  

                                                 
25 Fitria Sundari, Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Dalam Konsep Rancangan 

Undang-Undang Keamanan Nasional (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 20. 
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Kelima, skripsi yang disusun oleh Ari Irwanto (2017) dari Universitas 

Mataram Nusa Tenggara Barat Fakultas Hukum dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kajian Yuridis Bela Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. 

Skripsi ini meneliti tentang pengaturan bela negara dalam pertahanan dan 

keamanan negara.26 Adapun yang membedakan peniliti terhadap peneliti terdahulu, 

peneliti menjelaskan penyelenggaraan bela negara di Indonesia berdasarkan studi 

terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Nasional untuk Pertahanan Negara serta merelevansikannya dengan siyasah 

dauliyah, sedangkan peneliti terdahulu menjelaskan bela negara dalam sistem 

pertahanan dan keamanan negara berdasarkan peraturan perundang-undang di 

Indonesia. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau 

dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum 

normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dengan menggunakan berbagai data 

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para 

sarjana.27 

                                                 
26 Ari Irwanto, Kajian Yuridis Bela Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia (Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2017), hlm. 13. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach). Hal ini dengan pertimbanagan karena titik 

tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan 

di Indonesia yang mengatur mengenai bela negara, dan pasal-pasal dalam Piagam 

Madinah yang mengatur mengenai bela negara yang merupakan bagian dari 

perundang-undangan dalam negara Madinah. 

Selain pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Studi 

perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan suatu kejadian 

atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara. Adapun dalam penelitian ini 

membandingkan bela negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia dengan bela negara dalam siyasah dauliyah yang diatur dalam Piagam 

Madinah yang selanjutnya merelevansi antara bela negara di Indonesia dengan 

siyasah dauliyah. 28  

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan sumber data primer 

melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder karena pada umumnya 

dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

                                                 
27 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38. 

 
28 Ibid., hlm. 139. 
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mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder 

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bahan 

hukum tersebut. 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pasal 24, Pasal 37 ayat (2), 

dan Pasal 44 Piagam Madinah, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk 

Pertahanan Negara. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku teks, 

jurnal-jurnal hukum, ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang membahas mengenai bela 

negara, serta buku-buku fikih siyasah yang berkaitan dengan bela negara.29 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 

dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, 

yaitu bela negara. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan 

adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di 

perpustakaan atau tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai 

sumber data bahan hukum yang diperlukan.30 

                                                 
29 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1997), hlm. 115. 

 
30 Taufani, op. cit., hlm. 217. 
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5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, peneliti 

menggunakan metode hermeneutik. Hermeneutik adalah sebuah ilmu dan seni 

dalam menginterpretasikan (the art of interpreatation) suatu teks, kitab suci, atau 

sebuah pemikiran filsafat pemahaman.31 Dengan demikian, menggunakan teknik 

anilisis metode tersebut, peneliti berupaya menganalisis data-data yang sudah 

dikumpulkan dengan konsep hermeneutik, yaitu berusaha memahami dan 

menafsirkan lebih jauh mengenai bela negara dalam siyasah dauliyah  yang diatur 

dalam Piagam Madinah, kemudian menjadikannya sebagai landasan berpikir untuk 

merelevansikan bela negara di Indonesia dengan siyasah dauliyah. 

Selain menggunakan metode hermeneutik, peneliti juga menggunakan 

metode content analysis. Content analysis adalah pembahasan secara mendalam 

terhadap fokus suatu penelitian.32 Menggunakan metode ini peneliti menganalisis 

masalah pokok yang diteliti. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi masalah 

pokoknya adalah bagaimana penyelenggaraan bela negara di Indonesia dan 

bagaimana relevansi bela negara di Indonesia dengan siyasah dauliyah, 

sebagaimana yang telah terumus dalam fokus penelitian dan rumusan masalah. 

Selanjutnya informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah 

dikumpulkan tersebut peneliti uraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat 

disajikan sebuah penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan.   

                                                 
31 Jumal Ahmad, “Desain penelitian analisis isi (Content analysis),” Research Gate 5, no. 

9 (2018): hlm. 12. 

 
32 Ibid., hlm. 9. 
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H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis 

karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, dalam 

pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub 

pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengatur latar belakang masalah dari 

penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan 

masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang 

diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikasi penelitian merupakan 

kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi 

istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian 

Pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain 

yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan.  

Kemudian termasuk juga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 

dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

Bab II yaitu Landasan Teori yang memuat tinjauan teoritis berkaitan 

persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian. 

Bab III yaitu Pembahasan dan Analisis yang membuat secara keseluruhan 

pembahasan yang akan menjawab rumusan dari rumusan masalah kemudian di 

analisis yang berhubungan dengan landasan teori 

Bab IV yaitu Penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran 

dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan dan 

saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.
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