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BAB III 

ANALISIS TINJAUAN SIYASAH DAULIYAH TENTANG BELA NEGARA 

DI INDONESIA 

 

A. Penyelenggaraan Bela Negara di Indonesia  

Berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh berkaitan dengan penelitian ini 

dapat dikatakan, bela negara merupakan sebuah kebijakan yang disusun dan diatur 

oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk melindungi 

negara dari ancaman musuh baik yang datang secara langsung maupun tidak 

langsung. Dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan 

hukum bela negara, semuanya mengatur mengenai keikutsertaan warga negara 

dalam upaya bela negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara.1  

Secara konstitusional bela negara adalah hak dan sekaligus kewajiban warga 

negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang 

berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara.” Kemudian dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, 

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara.” Oleh sebab itu, setiap warga negara tanpa terkecuali 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara.2 

                                                 
1 Zaqiu Rahman dan Pertahanan Ryamizard Ryacudu, loc. cit. 

 
2 Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
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Sistem pertahanan negara Indonesia menggunakan sistem pertahanan 

bersifat semesta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berbunyi, “Sistem 

Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang 

melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya manusia nasional 

lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara 

total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman.” Dalam pasal ini 

disebutkan bahwa sistem pertahanan negara yang dimaksud melibatkan seluruh 

warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. 

Kemudian seluruh sember daya nasional tersebut dikelola yang tujuannya 

untuk mentransformasikan seluruh sumber daya nasional menjadi kekuatan 

pertahanan negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk 

Pertahanan Negara  berbunyi, “Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk 

Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, 

Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional 

menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan 

Pertahanan Negara.” 

Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta 

keyakinan pada kekuatan sendiri yang tumbuh kembangkan melalui upaya bela 

negara. Adapun penyelenggaraan dari upaya bela negara sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
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Pertahanan Negara yang berbunyi, “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela 

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggrakan melalui:  

a. pendidikan kewarganegaraan; 

b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; 

c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela 

atau secara wajib; dan 

d. pengabdian sesuai dengan profesi.” 

Berdasarkan bunyi ayat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dapat dipahami bahwa keikutsertaan warga 

negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan tidak hanya dengan hal-hal 

yang berbau kemiliteran dan fisik saja. Namun, penyelenggaraannya dapat juga 

dilakukan dengan cara nonfisik seperti pendidikan kewarganegaraan sebagimana 

yang dikatakan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang 

berbunyi, “Mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui 

pembinaan kesadaran bela negara.”  

Pelaksanaan dari pembinaan kesadaran bela negara bisa didapatkan warga 

negara dalam lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Adapun 

penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan yaitu 

diselenggarakan melalui sistem pendidikan nasional. Adapun penyelenggaraan 

pembinaan kesadaran bela negara di lingkup masyarakat yaitu ditujukan bagi warga 

negara yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi masyarakat, 

kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik, dan 
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kelompok masyarakat lainnya. Adapun penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela 

negara di lingkup pekerjaan ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada 

lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah 

daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan badan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Usaha bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi yang dimaksud 

dengan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi disebutkan dalam 

Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk 

kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil 

akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya, seperti 

warga negara yang berprofesi sebagai tenaga medis seperti dokter, perawat, tim 

SAR, PMI, bantuan sosial dan perlindungan masyarakat lainnya, memiliki hak dan 

kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara.  

Kemudian penyelenggaraan usaha bela negara yang berhubungan dangan 

mengangkat senjata dan melibatkan fisik di dalamnya seperti pelatihan dasar 

kemiliteran yang diwajibkan kepada personil komponen cadangan dan pengabdian 

sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Adapun hak warga negara dalam usaha 

bela negara yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara 

yang berbunyi, “Hak Warga Negara dalam usaha Bela Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa:  
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a. mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui 

Pembinaan Kesadaran Bela Negara; 

b. mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

c. mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan.”  

Adapun kewajiban warga negara dalam usaha bela negara yang disebutkan 

dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara berbunyi, “Kewajiban Warga 

Negara dalam usaha Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara yang menjadi prajurit 

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat Pertahanan Negara; dan  

b. kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota 

Komponen Cadangan yang di Mobilisasi dalam menghadapi Ancaman 

militer dan Ancaman hibrida.” 

Dapat dipahami melalui kajian di atas bahwa penerapan bela negara tidak 

saja selalu berbau dengan mengangkat senjata atau militer, tetapi bela negara bisa 

saja dilakukan dengan mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian 

sesuai dengan profesi. Adapun bela negara yang berhubungan dengan mengangkat 

senjata dan berbau militer yaitu seperti pelatihan dasar wajib militer yang 

diperuntukan kepada personil komponen cadangan dan pengabdian sebagai prajurit 

Tentara Nasional Indonesia. 

Adapun kompoen-komponen dalam sistem pertahanan negara, yaitu 

Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk 

melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Komponen cadangan adalah sebuah pasukan 
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cadangan militer atau tentara sukarela yang dibentuk oleh pemerintah yang telah 

persiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan 

memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen pendukung 

adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan 

dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan yang terdiri atas 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, warga negara terlatih, warga 

negara ahli, dan unsur warga negara. 

Jadi, adapun yang merupakan komponen pendukung dalam pertahanan 

negara yaitu, pertama, kepolisian Republik Indonesia. Kedua, warga terlatih yang 

terdiri dari purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, anggota resimen mahasiswa, anggota satuan polisi pamong 

praja, anggota polisi khusus, anggota satuan pengamanan, anggota perlindungan 

masyarakat, dan anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan 

dengan warga terlatih. Ketiga, tenaga ahli adapun maksudnya yaitu dilakukan 

terhadap warga negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu 

pengetahuan yang ditekuni seperti dokter, paramedis, montir, ahli kimia dan lain 

sebagainya. Keempat, warga lain unsur warga negara yang terdiri dari anggota 

veteran Republik Indonesia, aparatur sipil negara, dan individu. 

Sebagai warga negara, masyarakat dapat memilih bentuk bela negara yang 

sesuai dengan dirinya dan profesi yang sedang dijalankan dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai dalam upaya bela negara sebagaimana yang sebutkan dalam Pasal 

7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang bermuara pada 5 nilai bela yakni 
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cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi 

negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal 

bela negara. 

Dengan kata lain bela negara dalam menjaga pertahanan negara Indonesia 

wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya terpaku pada 

kalangan angkatan bersenjata saja. Namun, seluruh warga negara wajib turut serta 

dalam upaya bela negara, baik itu yang berhubungan dengan fisik maupun nonfisik 

demi mempertahankan eksistensi bangsa dari segala macam gangguan secara 

internal maupun eksternal. 

 

B. Relevansi Bela Negara di Indonesia dengan Siyasah Dauliyah 

Jika dilihat dari sudut pandang siyasah dauliyah, dapat diketahui bahwa 

upaya bela negara dalam rangka menjaga pertahanan dan keutuhan suatu negara 

pada dasarnya telah diterapkan Islam sejak zaman dahulu, hal tersebut terbukti 

dengan adanya beberapa pasal Piagam Madinah yang mengatur mengenai bela 

negara serta dengan adanya dibentuk ketentaraan pada masa Rasulullah dan 

Khalifah. Adapun relevansi bela negara di Indonesia dengan siyasah dauliyah, 

peneliti uraikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:    

NO BELA 

NEGARA DI 

INDONESIA 

SIYASAH 

DAULIYAH 

RELEVANSI 

1 Bela negara 

dalam rangka 

menjaga pertahanan 

Bela negara 

dalam siyasah 

dauliyah tepatnya 

Menjaga 

pertahanan negara 

tujuannya untuk 
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negara di Indonesia 

diatur dalam Pasal 27 

ayat (3) dan Pasal 30 

ayat (1) UUD 1945, 

UU No. 3 Tahun 

2002 tentang 

Pertahanan Negara 

dan UU No. 23 

Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Sumber 

Daya Nasional untuk 

Pertahanan Negara.  

pada masa Rasulullah 

saw. dalam menjaga 

pertahan negara diatur 

dalam sebuah 

ketetapan tertulis yaitu 

Piagam Madinah pada 

Pasal 24, Pasal 37 ayat 

(2), dan Pasal 44. 

menciptakan rasa 

aman terhadap warga 

negara. Oleh sebab 

itu, baik di Indonesia 

maupun dalam 

siyasah dauliyah 

dalam menjaga 

pertahanan negara 

sama-sama diatur 

dalam sebuah 

konstitusi 

2 Bela negara 

dalam menjaga 

pertahanan negara 

merupakan hak dan 

kewajiban setiap 

warga negara 

sebagaimana yang 

disebutkan dalam 

Pasal 27 ayat (3) 

UUD 1945 berbunyi, 

“Setiap warga negara 

berhak dan wajib ikut 

serta dalam upaya 

pembelaan negara.” 

Dan Pasal 30 ayat (1) 

Ada beberapa 

pasal dalam Piagam 

Madinah yang 

mengatur mengenai 

bela negara dalam 

menjaga pertahanan 

negara, yaitu Pasal 24 

berbunyi: “Warga 

negara (dari golongan) 

Yahudi memikul biaya 

bersama-sama dengan 

kaum beriman, selama 

negara dalam 

peperangan.” Pasal 37 

ayat (2) berbunyi: “Di 

Bela negara 

dalam menjaga 

pertahanan negara di 

Indonesia memiliki 

kemiripan dengan 

siyasah dauliyah 

bahwa dalam menjaga 

pertahanan negara 

merupakan hak dan 

kewajiban semua 

warga negara. Di 

Indonesia hak dan 

kewajiban warga 

negara dalam 

pembelaan negara 
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UUD 1945 berbunyi, 

“Tiap-tiap warga 

negara berhak dan 

wajib ikut serta 

dalam usaha 

pertahanan dan 

keamanan negara.” 

Pasal 9 ayat (1) UU 

No. 3 Tahun 2002 

berbunyi, “Setiap 

warga negara berhak 

dan wajib ikut serta 

dalam upaya bela 

negara yang 

diwujudkan dalam 

penyelenggaraan 

pertahanan negara.” 

Pasal 6 ayat (1) UU 

No. 23 Tahun 2019 

berbunyi, “Setiap 

warga negara berhak 

dan wajib ikut serta 

dalam usaha bela 

negara yang 

diwujudkan dalam 

penyelenggaraan 

pertahanan Negara.” 

antara segenap warga 

negara terjalin 

pembelaan untuk 

menentang setiap 

musuh negara yang 

memerangi setiap 

pengikut piagam ini.” 

Pasal 44 berbunyi: 

“Semua warga negara 

akan saling membahu 

dalam menghadapi 

pihak lain yang 

melancarkan serangan 

terhadap yastrib.” 

Semua pasal tersebut 

menyatakan bahwa 

adanya “hak dan 

kewajiban umum” 

segenap rakyat 

Madinah dalam 

mewujudkan 

pertahanan negara 

secara bersama untuk 

mempertahankan 

negara Madinah. 

disebutkan dalam 

pasal 27 ayat (3) dan 

Pasal 30 ayat (1) UUD 

1945, UU No. 3 

Tahun 2002, dan UU 

No. 23 Tahun 2019. 

Dan dalam siyasah 

dauliyah mengenai 

hak dan kewajiban 

warga negara terhadap 

pembelaan negara di 

sebutkan dalam 

Piagam Madinah pada 

pada Pasal 24, Pasal 

37 ayat (2), dan Pasal 

44.  
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3 Bela negara 

dalam menjaga 

pertahanan negara 

wajib bagi semua 

warga negara apabila 

presiden yang 

merupakan sebagai 

kepala negara 

menyatakan negara 

dalam keadaan 

bahaya sebagaimana 

yang disebutkan 

dalam Pasal 12 UUD 

1945 yang berbunyi, 

“Presiden 

menyatakan bahwa 

negara dalam 

keadaan bahaya. 

Syarat-syarat dan 

akibat keadaan 

bahaya ditetapkan 

dengan undang-

undang.” 

Hukum perang 

dalam membela dan 

menjaga pertahanan 

negara menjadi fardhu 

‘ain dalam beberapa 

keadaan. Salah 

satunya ialah apabila 

sudah ditiupnya nafir 

al-am (terompet 

umum) yaitu 

pengumuman dari 

kepala negara bahwa 

negara dalam keadaan 

bahaya dan semua 

warga negara harus 

mempersiapkan diri 

untuk perang. 

Bela negara di 

Indonesia maupun 

dalam siyasah 

dauliyah keduanya 

memiliki kesamaan 

bahwa apabila kepala 

negara menyatakan 

negara dalam keadaan 

bahaya maka seluruh 

warga negara wajib 

ikut serta dalam 

menjaga pertahanan 

negara. 

4 Pertahanan 

negara di Indonesia 

menggunakan istilah 

pertahanan semesta 

Sebagaimana 

yang disebutkan di 

atas mengenai hukum 

perang menjadi fardhu 

Sistem 

pertahanan negara di 

Indonesia maupun 

dalam siyasah 
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atau perang semesta 

sebagaimana yang 

disebutkan dalam 

Pasal 1 ayat (2) UU 

No. 3 Tahun 2002 

berbunyi “Sistem 

Pertahanan Negara 

adalah sistem 

pertahanan yang 

bersifat semesta yang 

melibatkan seluruh 

warga negara, 

wilayah dan sumber 

daya manusia 

nasional lainnya, 

serta dipersiapkan 

sejak dini oleh 

pemerintah yang 

diselenggarakan 

secara total, terpadu, 

terarah, dan berlanjut 

untuk menegakkan 

kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah 

dan keselamatan 

segenap bangsa dari 

ancaman.” 

‘ain ialah dengan 

ditiupnya nafir al-am 

(terompet umum) 

yaitu pengumuman 

dari kepala negara 

bahwa negara dalam 

keadaan bahaya dan 

semua warga negara 

mempersiapkan diri 

untuk perang. Perang 

tersebut Prof. Hasbi 

mengistilahkannya 

dangan “Perang 

Semesta” artinya 

setiap orang, baik laki-

laki ataupun 

perempuan, wajib 

mengangkat senjata. 

dauliyah memiliki 

relevansi di antara 

keduanya yaitu sifat 

pertahanan negara 

yang yang digunakan 

ialah perang semesta 

yang artinya seluruh 

warga negara wajib 

mempertahankan 

negara.   
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5 Ada beberapa 

komponen dalam 

menjaga pertahanan 

negara di Indonesia 

yang terdiri dari 

komponen utama 

yaitu TNI yang 

merupakan instansi 

yang dipersiapkan 

dan digaji oleh 

negara, komponen 

cadangan merupakan 

tentara sukarela yang 

tidak digaji oleh 

negara karena atas 

unsur pengabdian, 

dan komponen 

pendukung. 

Menjaga 

pertahanan negara 

dilakukan dengan 

dibentuknya 

ketentaraan pada masa 

Rasulullah saw. pada 

masa Umar ibn al-

Khatab ketentaraan 

tersebut dibagi 

menjadi dua bagian, 

yaitu militer 

murtaziqah yang 

merupakan militer 

yang dipersiapkan dan 

digaji oleh negara dan 

militer mutathawi’ah 

yang merupakan 

militer sukarela yang 

tidak digaji oleh 

negara. 

Dalam 

menjaga pertahanan 

negara dalam siyasah 

dauliyah dengan 

dibentuknya 

ketentaraan, yaitu 

militer murtaziqah 

yang merupakan 

militer yang 

dipersiapkan dan 

digaji oleh negara 

yang relevan dengan 

TNI dan militer 

mutathawi’ah yang 

merupakan militer 

sukarela yang tidak 

digaji oleh negara 

yang relavan dengan 

komponen cadangan 

di Indonesia. 

6 Tentara 

Nasional Indonesia 

dalam menjalankan 

tugas pokok dan 

fungsinya sebagai 

alat pertahanan 

negara dibagi 

Menjaga 

pertahanan negara 

tidak hanya 

pertahanan di daratan 

saja, tetapi juga 

pertahanan di laut. 

Dengan bukti bahwa 

Mengenai 

pembagian tugas dan 

fungsi Tentara 

Nasional Indonesia 

sebagai alat 

pertahanan negara 

memiliki relevansi 
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menjadi tiga matra 

yang terdiri dari 

Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan 

Darat, Tentara 

Nasional Indonesia 

Angkatan Laut, dan 

Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan 

Udara.  

pada Umar ibn al-

Khatab sudah ada 

dibentuknya militer 

angkatan laut yaitu 

untuk menghadapi 

angkatan laut asing 

yang menyerang atas 

usul Mu’awiyah, dan 

angkatan laut ini mulai 

berfungsi secara baik 

pada zaman 

Mu’awiyah.  

dengan militer dalam 

siyasah dauliyah yang 

mana pada masa 

Umar ibn al-Khatab 

menjaga pertahanan 

negara tidak hanya 

pertahanan di daratan 

saja, tetapi juga 

pertahanan di laut 

dengan dibentuknya 

militer angkatan laut. 

7 Tujuan bela 

untuk 

mempertahankan 

negara dari berbagai 

ancaman, menjaga 

keutuhan wilayah 

Tujuan bela 

negara untuk 

mempertahan diri dari 

serangan-serangan 

musuh dan dalam 

rangka berdakwah  

Pada dasarnya 

secara umum bahwa 

tujuan bela negara 

dalam menjaga 

pertahanan negara 

baik di Indonesia 

maupun dalam 

siyasah dauliyah 

sama-sama untuk 

mencegah serangan-

serangn lawan, dan 

menjaga kedaulatan 

negara. 
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