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HALAMAN MOTTO 

 

 ♦إّن 
	 ا������ـ�ا♦ �ّن 
	 ا������ـ�ا 

  ♦وإ�� رّ�� ��ر�ـ�  ♦ �ذا ���� ����ـ� 
    

    

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

(5) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) 

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (7) 

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap(8).” . (QS. Alam Nasyrah : 5-8) 

 

 

 

“Tepuklah dadamu dan jangan menepuk dada orang lain” 

“Tiada kata asa bagai pohon pisang yang tidak akan mati 

sebelum berbuah” 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

“Sebagai tanda Hormat, Bakti dan Kasih” 

Ananda  persembahkan  

kepada ayahanda dan ibunda atas jeri payah 

 dan pengorbanan demi masa depan anaknya-anaknya; 

Kakandaku t Mas Lutfi, Mbak Inayah, Mas Salim,  Mbak Maslakhah  

dan Mas Mujib  yang selalu mendukung  dan memberikan kerelaanya kepada 

penyusun demi pencarian jati diri penyusun;  

Kepada para guruku baik di Pondok Pesantren maupun di Pendidikan Formal 

yang menjadikanku dapat “membaca” dalam arti luas  Yang Penuh Ikhlas mendi-

dikku dan yang tak sekedar hasrat perjuangan yakni sang waktu yang setia mengiringi  

pengembaraan  intelektualku; 

Teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya memberikan motivasi, saran 

dan kritik demi terbentuknya intelektualitas; 

Almamaterku tercinta untuk kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  

dan pemerhati kaum politisi; 

 

 

 

 

 



 vii

KATA PENGANTAR 

 

ا�	�� � رب ا������� ، أ�� أن � إ�� إ� ا� وأ�� أن 
	��ا ر��ل 
���� إ�� ���� "! ة ��ا� ، �!	�ن ا�,ى ه�ا(� �)'& ا�%�� $� ، و#�


	�� ر��ل ا� .�� ا� "��� $�م ا��$� ،  �)��� ��وا�'/ة وا�0/م "
�7ة ���6رم ا45/ق و
	��� ا�'�2ت ، �
و��> ، ا�,ى آ�(: �8��9 

��� �
  و"�� أ�� وأ.	��� أ#���� ، أ
 
Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan 

kehadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia 

dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad saw. beserta 

keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.  

Skripsi dengan judul “Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada 

Ijtima’ Ulama 2009 di Padang Panjang” alhamdulillah telah selesai disusun 

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu 

dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.  

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, M.A., selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 
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2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Drs. Makhrus, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan 

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah 

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Pembimbing I dan 

Bapak H. Muhammad Nur S.Ag. M.Ag ., selaku Pembimbing II, terimakasih 

telah meluangkan waktunya untuk membaca, meneliti, mengoreksi 

memberikan petunjuk arahan dan saran, serta mengadakan perbaikan selama 

dalam proses penyusunan skripsi ini. Sekali lagi penyusun ucapkan 

terimakasih.  

5. Bapak H. Muhammad Nur S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Penasehat 

Akademik, terimakasih atas arahan dan saran yang telah diberikan selama 

dalam proses pendidikan penyusun. Dan segenap dosen dan karyawan  

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

6. Keluargaku tercinta Ayahanda dan Ibunda (H. Abdhul Ghoni dan Hj.Siti 

Nursih), terimakasih telah mendidikku menjadi orang yang kuat dalam 

menghadapi setiap masalah dan yang selalu setia mendo’akan dalam meraih 

segala asa dan cita. Kakak-kakak ku tercinta (Mas Lutfi-Mbak Anifah, Mbak 

Inayah-Mas Munaji, Mas Salim-Mbak Ayuwandini, Mbak Siti Maslakhah-

Mas Ramli, Mas Mujib-Mbak Endang) yang telah mendukung, memberi 

motivasi, baik materil maupun spiritual semoga semua diberikan ketabahan 

dan kesabaran dalam menghadapi problema kehidupan. Adik ponakan (Adik 
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Fina, Adik Azka, Adik Fidah, Dedek Monica dll)), semoga kelak kalian 

menjadi anak yang sholeh/ah dan berbakti kepada orang tua ingat! Jangan 

tiru paman-paman kalian.  

7. Kepada KH. Iskaq Ahmad dan KH. Ahmad Muthohar (al-marhum)  selaku 

guru dan paman penyusun sejak kecil di Mranggen, Demak. Penyusun 

haturkan terimakasih telah mendidik, hingga penyusun mengerti dan 

menyadari akan luasnya lautan ilmu. Penyusun tidak dapat memberikan 

sesuatu yang berharga kecuali untaian do’a yang setulusnya. 

8. Kepada Kyai Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. kyai Dr. Phil. 

Syahiron M.A. dan  Kyai Agus Najib MBA. mereka selaku guru di Pondok 

Pesantren Nawesea Yogyakarta dan selaku orang tua penyusun. Dari 

mereka, penyusun telah mendapatkan motivasi belajar yang tinggi tanpa 

mengenal lelah sehingga penyusun mengenal arti  pentingya pendidikan 

formal dan informal itu. Semoga  yang penyusun terima baik materi maupun 

non materi menjadi amal baik dan tabungan di akhirat kelak mereka semua. 

9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan  Jinayah Siyasah 2005 yang tidak 
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hingga menjadi lebih berarti dan bermakna. Kenangan itu pasti abadi, 

semoga sukses dan amalkan ilmumu. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

1. Konsonan  Tunggal 

Huruf ArabHuruf ArabHuruf ArabHuruf Arab    NamaNamaNamaNama    Huruf LatinHuruf LatinHuruf LatinHuruf Latin    KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan    

� alif - - 

� bā‘ b be 

� tā' t te 

� śā ś es dengan titik di atas 

� jim j je 

� ha h ha dengan titik di bawah 

� khā kh Ka - ha 

� dāl d de 

	 żal ż zet dengan titik di atas 


 ra r er 

� zai z zet 

� sīn s es 

 syīn sy Es - ye 

� sād ş es dengan titik di bawah 

� dād d de dengan titik di bawah 

� Tā’ ţ te dengan titik di bawah 



 xiii  

� Zā' z zet dengan titik di bawah 

� ‘ain ‘ koma terbalik di atas 

� gain g ge 

� fā‘ f ef 

� qāf q qi 

� kāf k ka 

� Lām l el 

� mīm m em 

� nūn n en 

� wau w we 

� hā’ h h 

� hamzah ' apostrof 

� yā' y ye 

 

2. Vokal 

a. Vokal Tunggal: 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 َ fathah a A 

 ِ kasrah i I 

 ُ dammah u U 

 

 

 

b. Vokal Rangkap 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
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َ  ي fathah dan ya ai A-i 

   َ  و
fathah dan wau au A-u 

 

Contoh:  Hآ�  : kaif   �9ل : haul 

c. Vokal Panjang (maddah): 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif ā a dengan garis di atas ا

    ي
fathah dan ya ā a dengan garis di atas 

    ي
kasrah dan ya ī i dengan garis di atas 

    و
dammah dan wau ū u dengan garis di atas 

Contoh: 

  �I   : qāla J�I  : qīlaل 

�
   yaqūlu :  $)�ل ramā :  ر

    

3. Ta’ Ta’ Ta’ Ta’ MarbMarbMarbMarbūttttahahahah    

a. Transliterasi Ta’ Marbūtah hidup adalah “t”. 

b. Transliterasi Ta’ Marbūtah mati adalah “h”.  

c. Jika Ta’ Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “   _” 

(“al-”), dan bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbūtah tersebut 

ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

KL�2ل روM5ا  : raudah al-atfāl 

 al-Madīnah al-Munawwarah : ا���$KN ا���Nرة

K	�M  : talhah 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)    



 xv

Transliterasi syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

Pّ)ل  : nazzala 

 al-birru : ا�!ّ  

 
5. Kata Sandang    “ “ “ “ ال    ““““ 

Kata sandang “ال “ ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 

penghubung “-“ baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun huruf 

syamsiyah. 

Contoh: 

<� al-qalamu : ا�)

� al-syamsu : ا� �

    

6. Huruf Kapital 

 
 Meskipun tulisan Arab tidak mengenal hurup kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 

ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

 

 Contoh: 


	��اّ�ر��ل�
 Wa mā Muhammadun illā rasūl : و
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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
 

Menghangatnya persoalan golput pada pemilu tahun 2009 menggiring 
sebagian pemuka agama untuk melakukan ijtihad politik baik dalam rangka 
mendukung maupun menolak terhadap maraknya fenomena golput. Sebagian 
ulama dan pemikir muslim Indonesia yang “menolak” golput menghadiri 
Ijitma’ Ulama di Padang Panjang tanggal 23-26 januari 2009 dengan MUI. 
Hasilnya adalah fatwa hukum pengharaman golput untuk diteruskan kepada 
Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia. Sebuah keputusan yang 
fenomenal sekaligus kontroversial. Karena pengharaman golput adalah dalam 
rangka menjaga kelangsungan roda pemerintahan dan sebagai wujud tanggung 
jawab keumatan dan kebangsaan, di sisi lain akan mematikan aspirasi politik 
masyarakat yang menghendaki perubahan terhadap pemerintahan yang 
kredibilitasnya mulai diragukan. Secara epistemologis apa landasan hukumnya? 
Apa yang melatarbelakangi fatwa pengharaman golput dilihat dari perspektif 
fikih politik dan fikih sosial?. 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer. Dengan metode 
deskriptif interpretatif yang ditopang oleh pendekatan historis dan yuridis-
normatif (hukum Islam) dan di tambah dengan instrumen analisis induktif, 
diharapkan dapat menguak misteri seputar dikeluarkannya fatwa pengharaman 
golput MUI. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Komisi fatwa MUI adalah komisi yang 
menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan fatwa dan hukum tentang 
masalah-masalah agama dan kemasyarakatan. Adapun sumber yang digunakan 
MUI terkait pengharaman golput adalah: pertama, al-Qur'an (QS. An-Nisa@’ (4): 
59). Kedua, sunah atau hadis. Ketiga, qaul s}ah}a@bi@ dan pendapat Ulama. MUI 
dalam hal ini mengutip qaul sahabat Nabi Abu Bakar, Umar dan pendapat al-
Mawardi bahwa penegakan kepemimpinan hukumnya wajib (fardhu kifayah). 
Sementara itu, metode yang ditempuh MUI adalah mas}lah}ah} mursalah. Tujuan 
pemilu adalah untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menurut MUI ini lah tujuan utama 
pemilu inti dari maqa@s}id al-syari@’ah. Artinya, membentuk pemerintahan dan 
mengangkat pemimpin adalah kewajiban, sehingga golput hukumnya adalah 
haram. Akan tetapi, golput diartikan sebagai protes atau penolakan terhadap 
mekanisme dan sistem yang sedang berjalan. Jika demikian, dapat dikatakan 
sebagai maqa@sid al-syari@’ah yakni memelihara dari kezaliman bakal calon 
penguasa. Di sinilah pentingnya pemahaman fiqh sosial dengan 
mempertimbangkan keadaan riil di masyarakat untuk menentukan sebuah 
hukum. (2) Secara emosional dan politis MUI memiliki ikatan kuat dengan 
pemerintah sejak awal mula berdiri tahun 1975. Guna mendukung program 
pemerintah agar pemilu 2009 dapat berjalan lancar, maka MUI memutuskan 
fatwa pengharaman golput dan mengambil beberapa dalil yang mendukung 
bahwa membentuk pemerintahan dan mengangkat pemimpin adalah kewajiban 
yang asasi dalam agama. Sampailah MUI kepada kesimpulan bahwa melakukan 
golput pada pemilu 2009 adalah Haram. 
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BAB IBAB IBAB IBAB I    

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

    

A. Latar Belakang MasalahLatar Belakang MasalahLatar Belakang MasalahLatar Belakang Masalah    

Memilih partai politik1 merupakan suatu hak yang diberikan kepada 

warga Negara Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya dalam 

pemilu. Sebagaimana tujuan diadakannya pemilu yaitu untuk memilih 

presiden, memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk 

pemerintah yang demokratis kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam 

rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945.2 

Pada bab IV ayat 1 Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilu menyebutkan, “Warga negara Republik Indonesia yang pada 

hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” 

Pasal di atas dapat dipahami bahwa memilih dalam pemilu merupakan 

hak yang diberikan kepada penduduk untuk memberikan suara dalam pemilu 

yang sesuai dengan hati nuraninya, artinya ia memilih murni dari dalam dirinya 

                                                
1 Partai politik merupakan salah satu wujud nyata untuk melaksanakan asas kedaulatan 

rakyat dimana dengan partai-partai itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat 
disalurkan baca mengenai partai politik, Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata negara Indonesia, 
cet. ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 204-205. 

 
2 Penjelasan UU. RI. No. 37 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), hlm. 80. 
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sendiri dengan tidak ada unsur-unsur yang lain, seperti adanya tekanan dan 

paksaan dari pihak lain.3 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia hak diartikan sebagai “kuasa, 

kekuasaan, kewenangan”.4 Sedangkan menurut lembaga kader hak adalah 

“suatu tuntutan atas kekuasaan untuk mempunyai sesuatu, berbuat sesuatu, 

meninggalkan atau memperoleh sesuatu yang dipandang perlu bagi seseorang 

untuk hidup sebagai manusia dan anggota masyarakat”.5 

Sejalan dengan pengertian di atas hak memilih dalam pemilu dapat 

dipahami sebagai salah satu bentuk kebebasan  yang diberikan kepada 

penduduk, hal ini sesuai dengan asas yang dimiliki dalam pemilu itu sendiri 

yaitu : 

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu adalah : 

1. Langsung 

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya 

secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 

 

                                                
3 Penyusun menggunakan istilah penduduk untuk memperjelas pengertiaannya karena 

istilah ini digunakan dalam Undang-undang pemilu yang disebutkan bahwa penduduk adalah 
warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau diluar 
negeri. 

 
4Tim., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Badudu-Zain (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1994), hlm. 484 
 
5  Stephanus Mulyadi, “Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia 

Studi Kasus Pemilu 1992,” Skripsi ini ditelaah dari sisi filosofis (1999), hlm. 41 



3 
 

 
 

2. Umum 

  Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang 

bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status 

social menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. 

Berdasarkan suku. 

3. Bebas 

  Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya 

tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan, setiap 

warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai 

dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. 

4. Rahasia 

  Dalam memberikaan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak 

akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh 

orang lain kepada siapapun suaranya diberikaan. 

5. Jujur 

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat 

pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta 

semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai 

dengan  peraturan perundang-undangan. 
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6. Adil 

  Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu 

mendapat perlakuaanyang sama, serta bebas dari kecurangan pihak 

manapun.6 

Memilih bukanlah kewajiban tetapi merupakan hak warga untuk 

menyalurkan pilihannya dalam pemilu, atau dengan kata lain hakekat memilih 

bukan hanya sekedar hak tetapi bisa menjadikan suatu keharusan yang harus 

dilakukan oleh warga. Begitu juga dengan  menggunakan hak suara dalam 

pemilihan umum bukanlah masalah halal-haram, surga atau neraka, memilih 

adalah hak politik bukan kewajiban politik.7   

Golput atau golongan putih (No Voting Decision) bukanlah nama partai 

yang harus dipilih dalam pemilu tetapi dalam perjalanan di Indonesia 

eksistensinya senantiasa membayang-bayangi pelaksanaan pesta demokrasi 

tersebut. Satu fenomena   di tengah kehidupan demokrasi di Indonesia yang 

semakin menguat semenjak pemilu dekade 70-an di mana Golongan Karya 

(GOLKAR) sebagai salah satu peserta pemilu yang bukan dari unsur parpol 

menjadi single majority. Masalah golput semakin meningkat tatkala konsesus 

nasional menyepakati adanya fusi beberapa partai kedalam Partai Persatuan 

Pembanguna (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) – yang sekarang ini 

dikenal dengan sebutan PDI Perjuangan . Dan semakin lama angka golput 

                                                
6 Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2003, hlm. 80 
 
7 Muh Syaifullah Sohirin, “tentang fatwa haram golput tak berpengaruh signifikan”  

Koran Tempo (Rabu, 28 januari 2009).  
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semakin tinggi dengan mengikuti berkembangnya partai-partai yang ada di 

Indonesia sekarang ini. 

Fenomena golput dalam pemilu 2004 sudah memberikan wacana adanya 

ketidak responan para masyarakat dan kejenuhan masyarakat terhadap 

pemerintah. Hal itu akan terulang lagi dalam hitungan bulan yaitu Mendekati 

pemilu tahun 2009 dengan sistem demokratis yang akan menjadi pusaran 

utama siklus politik dan ekonomi, dan akan menciptakan suasana yang 

semakin menegangkan sekaligus menyenangkan (serem tapi lucu) dan 

membuat banyak orang menjadi apatis sekaligus memakmurkan (merem tapi 

ayem). Golput bisa menjadi sebuah kata mandiri atau menjadi sebuah kalimat 

yang beridiom, yaitu golongan putih. Jika kata golput yang terdengar dan 

terbaca, maka membuat pendengar dan pembaca akan terbawa dalam nuansa 

dinamika politik pada masa Orde Baru, masa Reformasi, masa Indonesia Baru 

dan Indonesia sekarang ini. Hal ini akan menimbulkan efek respon yang 

berlainan antara masyarakat maupun dinamika kelembagaan politik di negeri 

ini. Pada tataran tertentu akan menjadi posisi diametral yang berhadap-

hadapan atas kontinuitas sebuah kepentingan (kekuasaan). Maka akan muncul 

statemen dari berbagai kalangan bahwa golput dilarang, diingatkan, dibiarkan 

atau mungkin diajurkan.  

Kata golput atau golongan putih akan memberikan kesan dan identitas 

tertentu sesuai kondisi sosial maupun kondisi kepribadian dari orang yang 

mendengarkan maupun membacannya. Pemberlakuan seperti itu di masyarakat 

kembali muncul. Golput yang pernah dikejar-kejar pada masa Orde Baru ini 
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akan mengalami peningkatan yang serius.8 Adapun faktor yang menyebabkan 

orang bergolput adalah saat ini berkembang fakta bahwa masyarakat semakin 

tidak percaya pada elit politik dan partai politik yang berkuasa, Keberadaan 

golput tidak bisa disalahkan apalagi dituding sebagai biang ketidak suksesan 

pemerintahan. Bukannya tanpa alasan golput terjadi. Masyarakat saat ini 

sudah sadar bahwa demokrasi yang diagungkan dan diperjuangkan oleh partai 

politik, politikus, caleg, dan capres tidak dapat membawa perubahan. 

Kebodohan, kemiskinan, kriminal, dan tatanan kehidupan yang berantakan pun 

meningkat. Akibatnya, masyarakat mulai jenuh, karena berkali-kali pemilu dan 

berganti pemimpin kehidupan tidak tambah sejahtera. Sehingga pemilu 2009 

dianggap tidak jauh beda dengan pemilu sebelumnya yakni hanya sebagai 

kepentingan jangka pendek untuk kepentingan kekuasan. Golput tidak bisa 

dianggap sebagai golongan netral karena merupakan ekspresi keputusasaan. 

Golput adalah sikap politik rakyat yang tidak percaya lagi kepada pemerintah. 

Semakin besar golput berarti semakin banyak rakyat yang tidak percaya 

dengan pemerintah. Mereka merasa tidak perlu memberikan amanat kekuasaan 

karena merasa pemerintah tidak mampu mengembannya.9 

Berdasarkan hal itu, pada pemilu 2009 dikhawatirkan partisipasi 

pemilih akan mengalami penurunan drastis. Artinya akan ada banyak calon 

pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput). 
                                                

8 Siroj ini diungkapkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
Syamsudin Haris dalam diskusi tentang pemilu 2004 di CSIS, kamis (19/12). Lihat Andi 
Dewanto, “ Fenomena Golput dalam Pemilu 2004 akan  meningkat “, http://www.geogle/Tempo 
Interaktif, akses 19 Desember 2003. 

 
9 Surahmat, “Golongan Putus Asa”,     Reporter Tabloid Nuansa, Badan Penerbitan dan 

Pers Mahasiswa (BP2M) Universitas Negeri Semarang (Jumàt, 30 Januari 2009). 
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Ada tiga kategori golput yang disebabkan oleh tiga hal pula yaitu golput 

administratif, golput teknis dan golput ideologis. Golput Administratif, yaitu 

orang yang tidak memilih karena persoalan administrasi. Mereka adalah orang-

orang yang secara hukum sesungguhnya berhak memilih, tetapi namanya tidak 

tercantum dalam daftar pemilih atau terjadi kesalahan administrasi sehingga 

dia kehilangan hak pilihnya. Golput teknis, yaitu orang yang tidak memilih 

karena masalah teknis, seperti sakit sehingga tidak bisa datang ke tempat 

pemungutan suara (TPS), atau saat jam-jam pemilihan umum turun hujan 

lebat, atau TPS-nya jauh dari rumah dan mengalami kendala transportasi, dan 

sebagainya. Golput ideologis, yaitu orang yang secara hukum maupun teknis 

sebenarnya tidak ada kendala, tetapi dia sengaja tidak menggunakan hak 

pilihnya karena pertimbangan tertentu. Misalnya tidak percaya pada calon –

legislatif atau eksekutif- yang ada, atau tidak percaya lagi pada sistem atau 

mekanisme pemilihan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penyelenggara 

pemilu, dan sebagainya.10 

Dengan adanya pernyataan seperti itu, untuk mewujudkan cita-cita 

masyarakat yang sejahtera ternyata tidaklah mudah dan tidak dapat 

diwujudkan hanya dengan pemilu. Besarnya pemilih yang golput 

menggambarkan keputusasaan rakyat terhadap janji perubahan yang dijanjikan 

pemerintah hanya sebatas lisan saja. Rakyat terlanjur pesimis, pemerintah hasil 

pemilu tidak akan mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang sejahtera. 

                                                
10  Miswan Thahadi, Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput (Jakarta: Al-

I’tishom, 2009), hlm. 45. 
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Belakangan ini, muncul wacana tentang rekomendasi pengharaman 

golput pada silaturrahmi MUI di Padang Panjang Sumatra Barat tanggal 23-26 

januari 2009 dalam pemilu. Di satu sisi, ada sebagian politisi muslim 

menganjurkan untuk melakukan golput dengan motivasi tertentu. Tanggapan 

pun beragam, ada yang menyatakan golput adalah haram, dan mendorong MUI 

serta NU dan Muhammadiyah untuk memfatwakan fatwa golput. 

Usulan tersebut menjadikan rekomendasi11 pengharaman golput pada 

silaturrahmi MUI di padang panjang tanggal 23-26 Januari 2009 dalam pemilu. 

Dalam ijtimà ulama komisi fatwa se-Indonesia III yang diselenggarakan di 

Padang Panjang Sumatra Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009, golput 

menjadi salah satu agenda pembahasan serius selain sejumlah masalah seperti 

kasus pernikaahan dini, senam yoga, bank mata dan organ tubuh lainnya serta 

sejumlah UU. 

Terkait dengan golput dalam pemilu, ijtima ̀ ulama yang dihadiri oleh 

700 ulama dan para cendikiawan muslim tersebut menghasilkan sebuah 

kesimpulan bahwa golput hukumnya haram. Golput haram bila masih ada 

calon yang imamah dan imarah apapun itu partainya, ini karena pemilihan 

umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau 

wakil yang memenuhi syarat-syarat bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai 

aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 

Namun hasil rekomendasi dalam pengharaman golput oleh MUI masih 

banyak mengandung kontroversi. Dari 700 ulama dan para cendikiawan 

                                                
11 Rekomendasi artinya pertimbangan atau penasehatan lihat Pius Partanto dan M. Dahlan 

Al Barry,  Kamus Ilmiah Populer  (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 664. 
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muslim tidak semuanya sepakat atas fatwa haram.12 karena disana terdapat 

pemikiran yang sifatnya memaksa. Begitu juga hasil rekomendasi tersebut 

adalah pesanan yang harus diproses. Maka dari situlah penyusun melihat, 

bahwa hasil rekomenasi fatwa MUI tentang pengaraman golput masih banyak 

kelemahannya dan apalagi telah di organisir oleh salah satu kelompok tanpa 

mempertimbangkan realitas yang ada baik dari segi sosial, politik dan 

ekonomi.  

Komentar tajam telah dilontarkan oleh pengamat politik dan ekonomi, 

Ichsanuddin Noorsy. Menurut Noorsy, MUI tidak konsisten dalam berpijak 

mengeluarkan hasil rekomendasi fatwanya. Sebab, Pemilu yang dilakukan 

dengan basis individual atau demokrasi liberal merupakan pemikiran Barat. 

Karenanya, Noorsy menambahkan, alasan dan argumen rasional MUI lemah. 

“Rekomendasi fatwa MUI kali ini pun gagal merujuk al-Quran dan Hadis. 

Kalau hasil rekomendasi fatwa ini mempertimbangkan kebaikan, berarti MUI 

mengabaikan kebenaran ajaran dan kecerdasan masyarakat,” tegasnya13 Dari 

keritikan tersebut, ternyata landasan yang dipakai oleh MUI baik dari Al-

Qur̀an, Al-Hadis dan kaedah Ushuliyyah itu lemah sebagai dasar penetapan 

hukum, karena dipahami secara tekstual tanpa melihat konteks yang ada 

sekarang ini. 

                                                
12 Jaman, “Apakah Golput Haram,” http://www.google.com/sejarah golput/152-apakah-

golput-haram.htm, akses 2 Februari 2009. 
 
13 Ibid., hlm 1. 
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Dalam pandangan hukum Islam, Pemilu untuk memilih wakil rakyat 

merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah). Hukum asal wakalah 

adalah mubah (boleh).  

Wakalah itu sah jika semua rukun-rukunnya dipenuhi. Rukun-rukun 

tersebut adalah: adanya akad (ija@b-qabu@l); dua pihak yang berakad, yaitu pihak 

yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakîl); perkara yang 

diwakilkan; serta bentuk redaksi akad perwakilannya (shigat tawkîl). 

Semuanya tadi harus sesuai dengan syariah Islam.14 Dari hadis nabi tersebut, 

penyusun melihat bahwa fatwa pengaharaman golput sangat lemah dari segi 

landasannya, karena hanya pemahaman teks tanpa ada pemahaman 

kontekstual, penilaian subjektif tanpa memperhatikan keadaan yang bersifat 

objektif. 

Dalam rangka memberikan kontribusi politik guna mewujudkan 

masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, sangatlah perlu ada sumbangan 

wacana untuk mendorong masyarakat terhadap peningkatan kesadaran publik 

dalam partisipasi politik, yang dengannya fenomena golput akan dapat 

diminimalisir. Sebagai bentuk tanggungjawab keumatan dan kebangsaan. 

skripsi ini hendak menjawab hasil rekomendasi fatwa pengaraman golput oleh 

MUI sebagai sumber yang lemah. 

 

 

 

                                                
14 Ibid., hlm 2.  
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B. Pokok MasalahPokok MasalahPokok MasalahPokok Masalah    

Berdasarkan latar belakang yang penyusun uraikan di atas, maka di 

bawah ini dikemukakan rumusan pokok-pokok masalah sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi komisi fatwa MUI mengeluarkan 

rekomendasi pengharaman golput dalam pemilu tahun 2009? 

2. Apa sumber dan metode ijtihad yang ditempuh oleh komisi fatwa MUI 

tentang pengharaman golput dalam pemilu tahun 2009? 

 

C. Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan dan Kegunaandan Kegunaandan Kegunaandan Kegunaan    penelitianpenelitianpenelitianpenelitian    

Berdasarkan rumusan masalah serta identifikasi pertanyaan-pertanyaan 

penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan latarbelakang dikeluarkannya fatwa pengharaman golput 

dalam pemilu tahun 2009 oleh komisi fatwa dan hukum MUI. 

2. Menjelaskan sumber dan metode hukum baik itu nas } atau hadis oleh MUI 

dalam rekomendasi fatwa pengharaman golput tahun 2009. 

Adapun kegunaan penelitian ini dikategorikan dalam dua kegunaan, 

yaitu: kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Secara teoretis penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberi gambaran secara utuh dan kritis mengenai 

rekomendasi fatwa pengharaman golput. 

1. Kegunaan ilmiah, untuk menambah perbendaharaan hukum Islam dibidang 

pembahasan pengharaman golput perspektif MUI di Padang Panjang 

Sumatera Barat. 
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2.   Kegunaan terapan, dijadikan bahan pertimbangan atau renungan dalam 

menyempurnakan kaidah-kaidah hukum pada sekarang ini atau yang akan 

datang. 

 

D. Telaah pustaka Telaah pustaka Telaah pustaka Telaah pustaka     

Wacana yang ada di MUI tentang hasil rekomendasi pengaraman golput 

sangat menarik dan telah merangsang minat penyusun yang cukup besar untuk 

melakukan kajian dan analisis  yang mendalam terhadap kebenaran sumber dan 

landasan hukum yang dipakai MUI. Beberapa buku yang telah disusun untuk 

keperluan ini tidaklah mudah untuk mendapatannya. Karena kajian tentang 

hukum golput dari perspektif Islam jarang sekali diketemukan. Sepanjang 

proses pengumpulan bahan pustaka yang penyusun lakukan sampai saat ini 

masih belum ada literatur yang secara khusus mengkaji masalah hukumnya 

golput dari kaca mata hukum Islam. Adapun buku-buku, skripsi, jurnal, 

ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-berita yang dimuat dalam 

surat kabar, hanyalah bersifat umum, atau dilakuakan dari sudut pandang yang 

berbeda. 

Tulisan hasil Miswan Thahadi, “Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa 

Haram Golput” menggambarkan bahwa masyarakat sudah banyak yang 

mempunyai wacana golput yang akhirnya banyak kegelisahan yang mereka 

rasakan.15 

                                                
15 Miswan Thahadi, Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput (Jakarta: Al- 

I’tishom, 2009). 
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Karya lain yang ditulis Prof. Dr. Muhtar Yahya dan Prof. Drs. 

Fatchurrahman, dengan judul “Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqh 

Islami”. Karya ini akan mencoba penyusun untuk membandingkan dan 

mengklarifikasikan dasar-dasar hukum yang dipakai MUI.16 

Tulisan yang cukup menarik sebagaimana makalah yang ditulis oleh 

Jaman, berjudul: “Apakah Golput Haram?”.17 Seperti nampak pada judulnya, 

tulisan Jaman mencoba memaparkan ke absahanya fatwa MUI. 

Kedua, adalah buku yang ditulis oleh H. Munawir Sjadzali, berjudul: 

“Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.18 Buku ini mengkaji 

pemikiran politik Islam pada zaman klasik, pemikiran Islam kontemporer, dan 

sistem politik di negara-negara Islam yang antara lain telah membahas tentang 

nasbh al-Imam dari beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. 

Buku selanjutnya yang ditulis Ibnu Taimiyyah, berjudul: “As-Siyasah 

Asy-Syar̀iyyah Fii  Ishlahir Raài war Raìyyah”.19 Buku ini terdapat 

pembahasan tentang jabatan-jabatan dalam pemerintahan yang layak sebagai 

pemimpin masyarakat. Buku ini hanyalah sebagai pelengkap untuk refrensi 

karena tidak ada pembahasan yang secara khusus. 

                                                
16 Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqh Islami 

(Bandung: PT. Almàarif, 1997). 
 
17 Jaman, “Apakah Golput Haram,” http://www.google.com/sejarah golput/152-apakah-

golput-haram.htm, akses 2 Februari 2009 
 
18 Munawir Sjadzali. Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Cet. Ke-1 

(Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1990). 
 
19 Ibnu Taimiyyah,  As-Siya@sah asy-Syar’iyyah fi@ Is}la@h} Ra@i war Ra’iyyah, Terj. Rofì 

Munawar, Cet ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti 1995). 
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Buku lain ditulis oleh Farid Abdul Khaliq, berjudul: “Fi al-Fiqh as-

Siya@siy al-Isla@miy Maba@di’ Dustu@riyyah asy-Syu@ra al-‘Adl al-Musawah”.20 

Buku ini mencoba membahas hak-hak rakyat yang dipundak pemerintah dan 

menjelaskan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap pemerintah. Kendatipun 

buku-buku tersebut tidak secara khusus membahas hukumnya golput, namun 

buku-buku tersebut membantu penyusun dalam mengupas hukumnya golput 

dan nasbh al-Imam. 

 

E. Kerangka TeoretikKerangka TeoretikKerangka TeoretikKerangka Teoretik    

Fatwa21 adalah putusan yang dilakukan oleh MUI untuk memberikan 

kontribusi hukum kepada masyarakat khususnya kepada orang-orang islam 

supaya melakukan hal-hal yang tidak mengakibatkan kemadharatan.22 

Sebebagaimana adanya fatwa haramnya golput yang telah membuat 

kehawatiran dalam pemilu 2009 walaupun hal itu belum terbukti. Hukum 

Islam telah mempunyai banyak ketetapan yang fleksibel antara halal 

(bermanfaat jika dikerjakan), manz\u@b atau sunnah (lebih bermanfaat jika 

dikerjakan), mubah} (subjek hukum hukum diperselisihan memilih untuk 

mengerjakan atau meninggalkan karena bermanfaat atau mad}arat perbuatan itu 

                                                
20 Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam Terj: Fathurrahman A. Hamid, cet 1 (Jakarta: 

Amzah, 2005). 
 
21 Fatwa diderivisikan dari verb afta>-yufti>-ifta> yang berarti menerangkan atau menjawab 

hukum sesuatu. Lihat Louis Ma'luf, Al-Munjid  fi al-Lughah wa al-A’la>m (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), 
hlm. 569. 

 
22 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan sebagai jawab (keputusan, 

pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. Ke-10 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 275. 
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sangat personal. kita lebih tahu dan dipersilahkan menghadapi 

konsekuensinya), makruh (lebih bermanfaat jika ditinggalkan) dan haram 

(berbahaya jika dikerjakan). 

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Ila@hiyyah hukum Islam dalam 

kehidupan nyata, ushul fikih (filosof hukum Islam) mencanangkan teori, antara 

lain, maqa@s}id syari@’ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dari sudut pandang Teori 

fikih sosial. Mereka merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah 

menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.23  

Begitu juga syariat Islam merupakan pengejawantahan dari Aqidah 

Islamiyah. Aqidah mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan 

termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan itu pada umumnya 

mengatur secara rinci cara berikhtiar mengelolanya. Pada prinsipnya tujuan 

syari'at Islam yang dijabarkan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran fiqh 

ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, 

kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara.  

Beberapa komponen fikih di atas merupakan teknis operasional dari 

lima tujuan syari'at (maqa@s}id syari@’ah), yaitu memelihara -dalam arti luas-

agama, akal, jiwa, nasab (keturunan) dan harta benda. Komponen komponen 

itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan 

manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan taklif untuk mencapai 

kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (sa'adatud z\ara@in) sebagai tujuan hidupnya.  

                                                
23 Yudian Wahyudi, Maqashid Syarìah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum 

Islam dari Harvad ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 25. 
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Dari beberapa paparan tersebut secara singkat dapat dirumuskan, 

paradigma fikih sosial dalam mengkaji penerapan hukumnya golput di 

dasarkan atas keyakinan bahwa fikih harus dibaca dalam konteks pemecahan24 

dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan d}aru@riyah 

(primer), kebutuhan h}ajjiyah (sekunder) dan kebutuhan tahsiniyah (tersier). 

Fiqh sosial bukan sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari 

kacamata hitam putih sebagaimana cara pandang fikih yang lazim kita 

temukan, tetapi fikih sosial juga menjadikan fikih sebagai paradigma 

pemaknaan sosial terhadap realita sekarang.25 

Fikih adalah hukum-hukum hasil pemahaman ayat-ayat al-Qur’an dan 

hadis-hadis nabi. Sedangkan siyasah syar’iyyah adalah al-Qawa@nin (peraturan 

perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara 

yang sejalan atau tidak bertentangan dengan agama.26 Dengan demikian, jika 

hal ini jika dikaitkan dengan topik pembahasan penelitian, maka penyusun 

akan mencoba menjelaskan kedudukan hukum hasil rekomendasi fatwa 

pengharaman golput MUI dengan fikih sosial dan us}u@l al-fiqh.  

 

F. Metode PenelitianMetode PenelitianMetode PenelitianMetode Penelitian    

Ada beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

                                                
24  Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris 

(Yogyakarta: LKiS, 2005). 
 
25 Sahal Mahfudz, Paradigma Fiqih Sosial, http://www.google.com/pradigma fiqh 

sosial.htm. akses 5 Februari 2009. 
 
26 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: UIP 

1995), hlm 9-10. 
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1111.... Jenis PenelitianJenis PenelitianJenis PenelitianJenis Penelitian    

Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu 

menjadikan bahan pustaka yang berhubungan dengan gagasan hukumnya 

golput sebagai sumber utama. 

2222.... Sifat PenelitianSifat PenelitianSifat PenelitianSifat Penelitian    

Sifat penelitian ini adalah deskriptif interpretatif. Penelitian ini akan 

berusaha memaparkan bangunan pemikiran politik Asasiyyah Wathaniyyah 

secara umum, kemudian akan dideskripsikan kerangka pemikiran dalam 

konsep nas}b al-ima@m  dan konsekuensinya dalam aplikasi sistem 

perundang-undangan (konstitusi) serta suatu sistem pemerintahan nas}b al-

ima@m. 

3333.... PengumpulanPengumpulanPengumpulanPengumpulan    DataDataDataData    

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan me-

recover  buku-buku atau tulisan-tulisan baik itu jurnal maupun surat kabar 

harian yang berhubungan dengan kajian seputar hukumnya golput dalam 

nashb al-imam. Data primer diambil dari buku-buku yang membahas 

pemikiran nas}b al-ima@m, seperti buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali, 

M.A, Farid Abdul Khaliq dan lain-lain. Sedangkan data sekunder diambil 

dari beberapa buku yang secara umum membahas tentang nas}b al-ima@m, 

dan ima@mah.  

4444.... PendekatanPendekatanPendekatanPendekatan    

a.  Pendekatan historis. 
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Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaiman sebenarnya 

sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran politik dalam nashb 

al-imam, mulai dari konsep nas}b al-ima@m sampai munculnya suatu 

pemikiran MUI yang memfatwakan bahwa golput itu haram. 

b.  Pendekatan yuridis-normatif (hukum Islam). 

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai pendekatan dengan 

menggunakan cara pandang  fiqh sosial dan us}u@l al-fiqh Konsep nas}b al-

ima@m  akan ditarik dalam kerangka hukum (konstitusi Islam) menyangkut 

realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan politik, 

sehingga akan diperoleh jawaban mengenai hukum golput. 

5555.... Analisis DataAnalisis DataAnalisis DataAnalisis Data    

Data yang ada akan dianalisis dengan menggunakan instrumen 

analisis induktif. Induksi merupakan langkah analisis data dengan cara 

menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu 

pandangan yang bersifat khusus.27 Dalam konteks ini akan dianalisis 

kerangka umum asa@siyyah wat}a@niyyah, khususnya dalam konsep nas}b al-

ima@m, kemudian mendeduksikannya dengan pendekatan normatif menjadi 

suatu kesimpulan yang legitimate  di mata hukum Islam (fiqh). 

 

G. Sistematika PembahasanSistematika PembahasanSistematika PembahasanSistematika Pembahasan    

Rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab. Bab pertama berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah (yang didalamnya memuat 

                                                
27 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 

42. 
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berbagai pokok masalah sebagai tema penelitian), dan juga kerangka teoritik, 

serta telaah pustaka. Kerangka teoritik menjelaskan gagasan nashb al-imam 

yang akan dijadikan dasar utama penyelesaian masalah. Sedangkan telaah 

pustaka berisi tentang analisis akan kemungkinan, apakah penelitian ini sudah 

dibahas atau belum. 

Bab dua membahas tentang gambaran umum masalah golput dilihat dari 

sejarah tentang fenomena golput dikancah politik Islam. Di sini ada tiga 

pembahasan, yaitu, pengertian golput, sejarah tentang fenomena golput, islam 

dan golput. 

Bab tiga membahas MUI dan fatwa pengaraman golput, meliputi 

berbagai sub yaitu sekilas tentang MUI, pengertian dan sejarah MUI, serta 

pengambilan hukum dengan memakai fiqh sosial dan ushul fiqh untuk 

mendapatkan jawaban yang subjektif dan objektif. 

Bab empat berisi analisis atas pengaraman golput, baik dari beberapa 

faktor pengharaman golput oleh MUI, fatwa pengharaman golput di tinjau dari 

persepektif politik dan kritik konstruktif atas fatwa pengharaman golput oleh 

MUI, sedangkan bab lima berisi penutup dan kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

BAB VBAB VBAB VBAB V    

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP    

 
A.     KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan    

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1111.... Komisis fatwa dan Hukum dalam MUI adalah komisi yang menampung, 

meneliti, membahas, dan merumuskan fatwa dan hukum tentang masalah-

masalah agama dan kemasyarakatan.    

Komisis fatwa dan Hukum dalam MUI adalah komisi yang menampung, 

meneliti, membahas, dan merumuskan fatwa dan hukum tentang masalah-

masalah agama dan kemasyarakatan. Adapun sumber yang digunakan MUI 

terkait dengan masalah pengharaman golput pada pemilu tahun 2009 adalah: 

pertama, al-Qur'an (QS. An-Nisa@’ (4): 59) yang tidak diberi penjelasan yang 

lebih rinci. Hal ini sangat di sayangkan, sebab ayat tersebut sarat dengan 

multi-penafsiran dan penuh dengan nuansa politis. Kedua, sunah atau hadis. 

Sebagai catatan, hadis-hadis yang digunakan MUI terkesan dipaksakan dan 

dikaitkan dengan masalah kepemimpinan dalam Islam sebagai penjelas 

terhadap Qs. An-Nisa@’ ayat 59. Ketiga, qaul s}ah}a@bi@ dan pendapat ulama. MUI 

dalam hal ini mengutip qaul sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar serta 

pendapat al-Mawardi guna mendukung paham MUI bahwa penegakan 

kepemimpinan (‘aqd al-ima@mah) hukumnya wajib. Sementara itu, metode 

yang ditempuh MUI adalah mas}lah}ah} mursalah. Tujuan pemilu adalah untuk 

menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila 
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dan UUD 1945, menurut MUI ini lah tujuan utama pemilu, yakni 

menegakkan kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari’ah 

(maqa@s}id al-syari@’ah). Artinya, membentuk pemerintahan dan mengangkat 

pemimpin adalah kewajiban yang asasi dalam agama sehingga golput 

hukumnya adalah haram. Natijah MUI tersebut kurang memperhatikan 

kondisi sosial masyarakat. Sebab, dalam perkembangannya, golput diartikan 

sebagai protes atau penolakan terhadap mekanisme dan sistem yang sedang 

berjalan. Kritik tersebut bertujuan agar tercapai perbaikan politik. Jika 

demikian, dapat dikatakan sebagai maqa@sid al-syari@’ah yakni memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari kezaliman bakal calon penguasa. 

Di sinilah pentingnya pemahaman fiqh sosial dengan mempertimbangkan 

keadaan riil di masyarakat.  

2222.... Secara emosional dan politis MUI memiliki ikatan kuat dengan pemerintah 

sejak awal mula berdiri tahun 1975, sehingga dapat dikatakan paradigma 

hubungan MUI dengan pemerintah adalah paradigma simbiotik. Hal ini lah 

yang menjadi salah satu faktor utama mengapa selama ini MUI senantiasa 

mendukung program kerja pemerintah. Karenanya, ketika isu politik 

memanas dengan isu golput, MUI mengadakan forum silaturrahmi MUI di 

Padang Panjang dengan agenda utama membahas masalah golput. Guna 

mendukung program pemerintah agar pemilu 2009 dapat berjalan lancar, 

maka MUI mengambil beberapa dalil yang mendukung bahwa membentuk 

pemerintahan dan mengangkat pemimpin adalah kewajiban yang asasi dalam 

agama. Sampailah MUI kepada kesimpulan untuk direkomendasikan kepada 
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Komisi Fatwa dan Hukum MUI bahwa melakukan golput pada pemilu 2009 

adalah Haram.    

    

B. SaranSaranSaranSaran    

Penelitian mengenai Rekomendasi Hukum Pengharaman Golput pada 

Silaturrahmi MUI di Padang Panjang 2009 masih terbuka bagi peneliti-peneliti 

lain. Sebab, kajian mengenai pengharaman golput sangat kompleks, di 

dalamnya terdapat masalah mengenai kepemimpinan, masalah suksesi 

kepemimpinan, masalah lembaga MUI itu sendiri, dan lain-lain yang dapat 

dieksplorasi lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam, terutama 

perspektif jina@yah siyasah. 
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Fuad. Mahsun, Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga 

Emansipatoris, Yogyakarta: LKiS, 2005. 
 
H}asan. H}usain H}amid, Naz\a@riyyah al- Mas}lah}ah fi al-Fiqh al-Isla@mi@, Beiru@t: 

Da@r an-Nahd}ah al-‘Arabiyyah, 1971. 
 
Hooker. M. B., Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial, 

Cet. II, diterjemahkan oleh Iding Rasyidin, Bandung: Teraju, 2003. 
 
Jaman, “Apakah Golput Haram,” http://www.google.com/sejarah golput/152-

apakah-golput-haram.htm, akses 2 Februari 2009. 
 
Khaliq. Farid Abdul, Fiqih Politik Islam Terj: Fathurrahman A. Hamid, cet 1, 

Jakarta: Amzah, 2005. 
 
Khalla>f. ‘Abdul Wahha>b al-, 'Ilm Us}u>l al-Fiqh, Kairo: Da>r al-Qalam, t.t. 
 



98 
 

 
 

Mahfudh. Sahal, Nuansa fiqh sosial, Yogyakarta: LKis, 1994. 
 
_________, Paradigma Fiqih Sosial, http://www.google.com/pradigma fiqh 

sosial.htm. akses 5 Februari 2009. 
Marbun. SF. dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, 

Yogyakarta: UII Press 2001. 
 
Mas'ud. Muhammad Khalid  et. al., "Muftis, Fatwas, and Islamic Legal 

Interpretation", dalam  Muhammad Khalid Mas'ud et. al  (ed.), Islamic 
Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas, London: Harvard 
University Press, 1996 

 
Mawardi. Al-, Al-Ah}kām al-Sult}āniyyah, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t. 
    
Maudūdi. Al-,  Al-Islām wa al-Madaniyah al-H{adi@sah, al-Qāhirah: Dār al-

Ansār, 1978. 
 
Mudzhar. M. Atho, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Studi 

Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, Jakarta: INIS, 
1993. 

 
Mulia. Siti Musdah, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Pengaruhnya terhadap 

Perlindungan Hukum Perempuan", Dalam Jauhar Vol. 4, No. 2 Desember 
2003. 

 
Rafiq. Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998. 
 
Sohirin. Muh Syaifullah, “tentang fatwa haram golput tak berpengaruh 

signifikan”  Koran Tempo, Rabu, 28 januari 2009. 
 
Sukarja. Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: 

UIP 1995. 
 
Suswanta, “Memahami Fawa Golput,” Makalah  disampaikan pada Seminar 

Menilik Fatwa Haram Rokok dan Golput, diselenggarakan oleh Pondok 
Pesantren Inayatullah, Yogyakarta, 15 Februari 2009. 

 
Sya@t}ibi. Abu@ Ish}a@q as-, al-Muwa@faqa@t fi@ Us}u@l al-Ah{ka@m, Mesir: Da@r al-Fikr, t.t. 

 
Taimiyyah. Ibnu,  As-Siyasah Asy-Syar̀iyyah Fii Ishlahir Raaì war Ràiyyah, 
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LAMPIRAN I 
TERJEMAHAN 

 
BAB III 
 

No. HLM FT
N 

TERJEMAHAN 

1. 54  Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah 
Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 4:59) 

2. 54  Perdamaian itu halal antara muslimin kecuali perdamaian 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram, dan seorang muslim (wajib) berpegang dengan 
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram.  

3. 54  Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka 
hendaklah ia mengubahnya dengan tanganya, bila tidak 
mampu maka (hendaknya mengubah) dengan lisannya, dan 
jika tidak mampu juga maka (hendaklah mengubahnya) 
dengan hatinya; dan yang demikian itu selemah-lemahnya 
iman. 

4. 55  Ketika kalian bertiga dalam perjalanan, maka salah satu 
dari kalian hendaknya mengangkat pemimpin yang berhak 
memimpin perjalanan kalian 

5. 55 37 Ingatlah wahai manusia, jika kau nilai baik (dalam 
memimpin) maka ikutilah aku, jika sebaliknya maka 
luruskanlah aku, taatlah kepadaku selama aku taat kepada 
Allah dan rasul-Nya,  dan jika sebaliknya, maka jangan 
kalian taat kepadaku. 

6. 56  Setiap masalah hukum tergantung yujuannya 
7. 56  Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil 

yang menunjukkan keharamannya 
8. 56  Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya 

perubahan waktu dan tempat 
9. 56  Penetapan hukum tergantung ada tidak-nya ‘illah 

keberadaannya atau ketiadaannya 
10. 57  Jika suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara 

sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka 
pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga 
wajib 

11. 57  Sesuatu yang tidak didapatkan semua sebaiknya tidak 
ditinggalkan semua. 



 II

BAB IV 

 
N
O. 

HLM FT
N 

TERJEMAHAN 

1. 63 10 Apabila amanat itu disia-siakan, maka tunggulah datang 
hari kiamat. Dikatakan kepada beliau, “wahai Rasulullah, 
apakah maksud menyia-nyiakan amanat itu?”. Rasulullah 
SAW bersabda: “apabila perkara itu diserahkan kepada 
yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari 
kiamat 

2. 64  Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang 
makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Pencipta) 

3. 64 11 Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat 
menyangkut apa saja, suka atau tidak suka kecuali jika ia 
diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak boleh 
memperkenankan tidak  juga taat 

4. 70-71  Khilafah adalah memerintah rakyat sesuai aturan syari’at 
demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia 
yang kembali kepada kepentingan akhirat. Sebab, 
menurut syara’ persoalan-persoalan dunia semuanya 
kembali kepada kepentingan akhirat. Khilafah dengan 
demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat 
syara’ dalam menjaga agama dan politik dunia. 

5. 73  Ikutilah orang-orang sesudahku dari kalangan sahabatku 
(yaitu) Abu Bakar dan Umar, dan carilah petunjuk (yang 
diperoleh) ‘Ammar, dan berpeganglah dengan janji Ibnu 
Mas’ud 

6. 78  Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya 
perubahan waktu dan tempat 
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