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1. Tema seminar ini “Fikih Kekuasaan dan Kepemimpinan: Ulil Amri untuk Memajukan Peradaban” 

dan saya diminta untuk membahasnya dari perspektif Hukum Tata Negara. Suatu hal yang tidak 

mudah bagi saya, karena beberapa alasan: 

a. Istilah Fikih Kekuasaan (Fikih Siyasi?) dan Ulil Amri konotasinya selalu dikaitkan dengan 

konsep, pemikiran, dan hukum Syar’i atau Hukum Islam/Syariah Islam (vide Ensiklopedi 

Hukum Islam, Jilid 2 dan Jilid 6, 1997), dalam hal mana saya tidak punya kapasitas untuk 

membahas atau menganalisisnya. 

b. Perspektif Hukum Tata Negara selalu berkaitan dengan Hukum Tata Negara positif yang 

bertumpu pada Konstitusi yang berlaku, yakni UUD Negara RI Tahun 1945 yang 

merupakan Konstitusi hasil Perubahan empat kali oleh MPR (1999-2002) yang tentunya 

tidak lepas dari paham konstitusi (konstitusionalisme) yang kita anut. Konstitusionalisme 

Indonesia sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku (UUD 

1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950) dan yang sedang berlaku 

(UUD NRI 1945, pasca Perubahan) tidak menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 

negara Islam atau menjadikan Islam sebagai agama negara (state religion), meskipun 

mayoritas penduduknya muslim. Suatu studi yang dilakukan oleh The United States 

Commission on International Religious Freedom tahun 2005 tentang “The Religious-

State Relationship and the Rights to Freedom of Religion Belief” terhadap konstitusi 

negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim mengenai hubungan antara negara 

dan agama mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya 

muslim namun konstitusinya tidak secara jelas dan tegas mengatur hubungan antara 

negara dan agama. 

c. “Keluhan” atau “kritikal” Muhammadiyah sebagaimana tercermin dalam TOR Seminar 

ini terhadap kebijakan negara/pemerintah misalnya dalam penentuan awal Ramadlan 

dan awal Syawwal, sesungguhnya merupakan manifestasi ketidakjelasan desain 

konstitusional tentang hubungan antara negara dan agama yang akan selalu 

menimbulkan kontroversi setiap kali negara/penyelenggara negara ikut mengurusi 

masalah-masalah internal kehidupan beragama. Pertanyaannya adalah masih perlukah 

misalnya negara/pemerintah ikut menentukan kapan awal Ramadlan atau awal 

Syawwal, mengapa tidak diserahkan saja kepada komunitas-komunitas umat islam atau 

kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjembataninya? Mengapa misalnya 

tatkala Muhammadiyah berada dalam lingkaran kekuasaan negara tidak ada upaya 

untuk mengubah atau menghapus “tradisi” Sidang Isbat untuk menentukan awal 

Ramadlan atau awal Syawwal yang terkesan hanya merupakan formalitas untuk 
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mengesahkan pendapat Pemerintah in casu Menteri Agama dan mengabaikan 

pendapat-pendapat yang berbeda, serta mengesankan pandangan yang berbeda sebagai 

sebuah pembangkangan (disobedience)? 

 

2. Desain Konstitusi (UUD NRI 1945) tentang kekuasaan dan kepemimpinan nasional dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Kekuasaan negara didistribusikan kepada tiga cabang kekuasaan yang dipegang oleh tiga 

organ negara yang utama (main state organ), yaitu 1) kekuasaan membentuk undang-

undang berada di tangan DPR [Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945); 2) kekuasaan 

pemerintahan negara berada di tangan Presiden [Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945]; dan 

kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung (MA) beserta badan-badan 

peradilan di bawah MA dan oleh Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945] 

yang dilaksanakan atas dasar prinsip “checks and balances” (Fadjar, 2006; MPR (2003). 

b. Selain sebagai kepala pemerintahan negara (chief of executive), Presiden juga 

berkedudukan sebagai kepala negara (head of state) yang mempunyai kewenangan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 s.d. Pasal 16 UUD NRI 1945, yakni 1) memegang 

kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10); 

2) kekuasaan menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 

11); 3) kekuasan menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12); 4) kekuasaan 

mengangkat duta dan konsul (Pasal 13); 5) kekuasaaan memberikan grasi, rehabilitasi, 

amnesti, dan abolisi (Pasal 14); 6) kekuasaan memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain 

tanda kehormatan (Pasal 15); dan 7) kekuasaan membentuk suatu dewan pertimbangan 

yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16). 

c. Masih ada kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD yang berada di tangan MPR 

[Pasal 3 ayat (1)]; kekuasaan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan negara yang berada ditangan BPK [Pasal 23E ayat (1)]; kekuasaan legislatif 

terbatas DPD sebagai representasi teritori (Pasal 22C dan Pasal 22D); pemerintahan 

daerah (Pasal 18); dan kekuasaan untuk melakukan pengusulan calon hakim agung dan 

pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial [Pasal 24B ayat (1)]. 

d. Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga dari semua 

cabang kekuasaan negara tersebut kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan yang 

sangat sentral dan merupakan pemimpin nasional yang dipilih secara langsung oleh 

rakyat [pasal 6A ayat (1)]. Dengan demikian, yang saya maksud dengan kekuasaan dan 

kepemimpinan nasional dalam makalah ini sebagai modifikasi atau pilihan judul atas 

Tema Seminar adalah kekuasaan dan kepemimpinan nasional oleh Presiden RI. 

 

3. Sebagai pemegang kekuasaan dan kepemimpinan nasional, Presiden yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara dan kekuasaan sebagai kepala negara dengan hak-hak 

prerogatifnya, tentulah memegang peranan dalam membawa Indonesia sebagai negara 
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merdeka yang berdaulat, bermartabat, dan berkeadaban. Terlebih lagi dalam posisi Presiden 

pasca perubahan Konstitusi yang bukan lagi mandataris MPR untuk melaksanakan Garis-garis 

Besar Haluan Negara sebagai produk MPR, melainkan bagaimana merealisasikan janji-janji 

kampanyenya berdasarkan visi dan misi kepemimpinan yang ditawarkan yang kemudian akan 

dituangkan dalam rencana pembangunan lima tahun dalam bentuk undang-undang. 

Persyaratan untuk menjadi Presiden memang telah ditetapkan pokok-pokoknya oleh UUD NRI 

1945, yakni a) harus WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain 

atas kehendak sendiri; b) tidak pernah mengkhianati negara; serta c) mampu secara rohani dan 

jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden yang kemudian 

diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 6). Persyaratan tersebut 

telah diderivasi dalam Pasal 5 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden yang mencakup 18 butir persyaratan (butir a s.d. butir r). Pertanyaan yang 

muncul adalah apakah seseorang WNI yang telah memenuhi syarat Pasal 6 UUD NRI 1945 dan 

Pasal 5 UU 42/2008 dan kemudian terpilih sebagai Presiden RI melalui Pemilu Presiden yang 

berasaskan Luber dan Jurdil dapat dikualifikasikan sebagai “Ulil Amri” dalam perspektif Fikih 

Siyasi yang kebijakan-kebijakannya harus selalu ditaati oleh seluruh warga negara? Menurut 

saya, secara konstitusional, politis, dan etis ya, meskipun barangkali apabila menggunakan 

kriteria Syar’iyyah belum, namun sepanjang pemangku jabatan Presiden ini tidak melanggar 

Konstitusi, melanggar hukum, melanggar etika sosial dan politik, serta tidak melanggar syarat-

syarat sebagai Presiden. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, Konstitusi memiliki 

saluran untuk mengatasinya melalui mekanisme “impeachment” yang disediakan oleh Pasal 7A 

dan Pasal 7B UUD NRI 1945. 

 

4. Khusus terkait kebijakan Pemerintah atas nama Negara dalam penetapan awal Ramadlan dan 

awal Syawwal dalam hal mana sikap Muhammadiyah hampir selalu berbeda dengan sikap 

“resmi” Pemerintah in casu Kementerian Agama dan bahkan belakangan Muhammadiyah tidak 

lagi mau menghadiri Sidang Isbat, apakah dapat dikategorikan sebgai suatu bentuk 

pembangkangan terhadap Pemerintah/Negara? Sejauh yang saya tahu, hingga saat ini tidak 

atau belum ada penilaian yang demikian, namun apabila hal yang demikian terus menerus 

dipertontonkan kepada publik setiap tahunnya tentu lama kelamaan akan membentuk opini 

publik bahwa “seolah-olah Muhammadiyah membangkang terhadap Negara/Pemerintah” 

(mudah-mudahan tidak demikian). Menurut pendapat saya, hal ini harus dikembalikan kepada 

masalah krusial yang kita hadapi dan merupakan salah satu problem konstitusionalisme 

Indonesia, yaitu masalah hubungan antara negara dan agama. Dalam konteks Konstitusi kita, 

seharusnya tidak semua persoalan internal keagamaan selalu diserahkan kepada 

Negara/Pemerintah untuk mengaturnya, kecuali terhadap hal-hal yang akan mengganggu 

ketertiban umum, seperti anarkisme, tindak kekerasan, dll. Dalam kerangka membangun suatu 

Masyarakat Madani (Civil Society) yang merupakan salah satu paradigma baru dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada awal Reformasi 1998, seharusnya suatu 

masyarakat yang berkeadaban mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga tidak berlaku 

peradigma serba negara seperti era Orde Baru. Sebagaimana telah saya kemukakan di atas, 

seyogyanya serahkan saja persoalan penentuan awal Ramadlan dan awal Syawwal kepada MUI 

beserta komunitas-komunitas Islam sendiri dan tidak perlu harus seragam. Bukankah sepanjang 
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perjalanan Republik ini perbedaan dalam awal Ramadhan dan awal Syawwal merupakan suatu 

hal yang biasa. 

 

5. Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengingat bahwa desain konstitusional Indonesia bukan negara Islam atau negara yang 

menjadikan Islam sebagai agama negara, maka Presiden sebagai Pimpinan nasional 

Indonesia dengan kekuasaan yang melekat padanya sebagai kepala pemerintahan dan 

kepala negara tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai ulil amri dari perspektif 

Fikih Siyasi, melainkan harus dipandang dari perspektif Konstitusi (UUD NRI 1945). 

b. Kepatuhan kepada pimpinan nasional terkait dengan kepatuhan pimpinan nasional 

kepada Konstitusi dan tidak distorsi dari sistem ketatanegaraan yang telah disepakati. 

Untuk mengoreksinya telah tersedia mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh. 

c. Persoalan penetapan awal Ramadlan dan awal Syawwal sebaiknya tidak usah dilakukan 

oleh Pemerintah, melainkan diserahkan saja kepada MUI beserta komunitas-komunitas 

Islam tanpa dipaksakan harus seragam. 
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