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ABSTRAK 
 

Awal reformasi ditandai oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa 
Indonesia,dan salah satu fenomena yang timbul dan membekas pada waktu itu adalah 
aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. 
Dan aksi demonstrasi sampai sekarang menjadi sesuatu yang lazim terjadi bahkan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara aksi demonstrasi merupakan pertanda 
sehatnya sistem pemerintahan ( demokrasi ) yang sedang berjalan yaitu terjaminnya 
hak seseorang ataupun kelompok untuk menyampaikan pendapat dan 
mengekspresikannya. Namun permasalahan muncul ketika aksi demonstrasi yang 
seharusnya menjadi sosial kotrol berjalan tanpa aturan atau bahkan melanggar aturan 
hukum, moral dan etika sehingga terjadi kekacauan, anarkis, bersifat destruktif dan 
merugikan. Misalnya dengan merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum, 
atau bahkan perbuatan anarkis yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 
bertujuan untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap aksi demonstrasi, 
sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penyusun 
menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan metode analisis data kualitatif, 
sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisa dengan jelas tinjauan hukum Islam 
terhadap kedudukan aksi demostrasi dengan tehnik pengumpulan data melalui 
penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitaan dengan permasalahan 
yang dimaksud. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia dan 
hukum Islam mempunyai pendirian yang sama yaitu menjamin kebebasan setiap 
orang untuk mengutarakan pikiran, pendapat, saran, kritik, dan sebagainya, sepanjang 
mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan tidak bersifat anarkis, destruktif. Jaminan 
tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 
Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan juga dalil-dalil yang 
memerintahkan untuk beramar ma’ruf nahi mungkar di dalam al-Qur’an maupun 
Hadits.  
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
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C. Ta` Marbutah di Akhir Kata 
1. Bila dimatikan ditulis  “h”  
 

�()* 
 

�+&,$& 

ditulis  
 

ditulis  

hikmah 
 

mu’āmalah 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 
 
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan “h” 
 
 

 �/+0&�ا12(3+   
 

ditulis  
 

maşlahah al-mursalah 
 

 
3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis dengan “t”  
 

 
   ا2783زآ,ة
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Zakāt al-fi Ńri  
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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 telah membuka gerbang 

baru perpolitikan Indonesia menuju era Reformasi. Dengan semangat itulah 

bangsa Indonesia membangun kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Bangsa Indonesia sangat mencita-citakan negara yang adil dan menjunjung 

tinggi supremasi hukum serta bersih dari berbagai noda korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Namun berjalannya Reformasi di berbagai bidang harus 

menghadapi tantangan yang berat, di mana situasi politik setelah tumbangnya 

rezim Orde Baru tersebut belum stabil, negara menanggung hutang luar negeri 

yang sangat banyak, dan krisis ekonomi  telah menjadi krisis multi dimensi 

yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, 

dan lain sebagainya. 

Salah satu hal yang mewarnai perjalanan Reformasi Indonesia adalah 

aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh massa, baik dari 

kalangan mahasiswa, simpatisan partai, ormas-ormas atau kelompok 

masyarakat. Dan tumbangnya rezim Orde Baru tidak bisa lepas dari aksi 

demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sebagai sosial 

kontrol dari para politisi dan ilmuwan terhadap pemerintah.1 Kemudian sejak 

                                                 
1 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, cet. ke-1 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007 ), hlm. 

127. 
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saat itu hingga sekarang aksi-aksi demonstrasi atau unjuk rasa tidak asing lagi 

dilihat, bahkan sering berakhir dengan kerusuhan, anarkis, ataupun bentrok 

dengan aparat keamanan. Aksi-aksi tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga agama.2 Aksi 

demonstrasi memang tidak akan bisa dihentikan atau diberangus secara 

membabi buta mengingat kondisi keadilan belum tertunaikan secara merata. 

Bahkan dalam iklim demokrasi, demonstrasi atau unjuk rasa adalah pilihan 

yang wajar dan bahkan bisa menjadi media untuk mengungkapkan aspirasi 

yang tersumbat oleh sistem maupun mentalitas.3 

Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa demonstrasi akan hilang 

dengan sendirinya walaupun sistem telah ditata sedemikian rupa. Sebab, tarik-

menarik kepentingan betapa pun idealnya kepentingan tersebut akan selalu 

menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu aksi 

demonstrasi bisa menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai alat 

penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif.4  

Akan tetapi bukan berarti aksi demonstrasi merupakan jalan yang 

paling baik lebih-lebih ketika aksi demonstrasi tersebut dipakai sebagai alat 

politik atau ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi 

kepentingan individu maupun kelompok kemudian memprovokasi massa, 

                                                 
2 Said Aqiel Sirajd ,“Islam, Demonstrasi dan Negara,“ http://www2. kompas.com/ 

kompas-cetak/0411/01/opini/1325143.htm, akses 9 Oktober 2008. 
 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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mendorong tindakan anarkis, menebar fitnah serta permusuhan, serta 

merendahkan wibawa pemerintah di mata rakyat, dan lain sebagainya.  

Banyak peristiwa buruk terjadi mengiringi aksi-aksi demonstrasi baik 

yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, di antaranya kasus 

meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat dalam sebuah 

demonstrasi menuntut pembentukan Propinsi Tapanuli yang berakhir rusuh.5 

Peristiwa tersebut dapat menjadi argumen di mana aksi demonstrasi juga bisa 

berubah menjadi aksi anarkis yang membahayakan orang lain, masyarakat, 

dan stabilitas pemerintahan. Maka di satu sisi aksi demonstrasi atau unjuk rasa 

dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, atau kritik yang 

merupakan hak asasi serta dilindungi oleh Undang-Undang dan berdampak 

positif, akan tetapi di sisi lain aksi demonstrasi juga bisa berpotensi 

menimbulkan kerusuhan, perbuatan anarkis, mengganggu ketertiban umum 

serta dampak-dampak negatif lainnya yang bisa dikategori sebagai jarimah ( 

tindak pidana ). 

Fenomena aksi demonstrasi yang sering berakhir dengan perbuatan 

anarkis, mengganggu ketertiban umum, dan tanpa solusi, ternyata telah 

memunculkan sikap skeptis terhadap gerakan massa seperti ini6. Dalam 

hukum Islam aksi demonstrasi atau unjuk rasa tidak diatur secara tegas 

sehingga menimbulkan polemik di antara umat Islam sendiri di berbagai 

                                                 
5 Mgn/Sim/Edi/Ogi-z, “ Demo Anarkis Ketua DPRD Sumut Tewas, “ Kedaulatan 

Rakyat, No. 124, Th.LXIV ( Rabu, 4 Februari 2009 ), hlm. 1. 
 
6 Bobby Savero Kanal, “Demonstrasi : Perjuangan Kontekstual,” http:// 

www.wikimu.com/ news/print.aspx?id=8449, akses 25 Juni 2009. 
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media di antaranya fatwa salah seorang mufti Saudi Arabia  Syaikh Abdul 

Aziz bin Abdullah bin Baz: 

Cara yang bagus merupakan sarana terbesar diterimanya kebenaran. 
Sedang cara yang keliru dan kasar merupakan sarana yang paling 
berbahaya ditolaknya dan tidak diterimanya kebenaran, atau bisa 
mengobarkan kekacauan, keźaliman, permusuhan, dan saling 
menyerang. Dikategorikan dalam permasalahan ini apa yang 
dikerjakan oleh sebagian orang berupa demonstrasi yang menyebabkan 
keburukan yang banyak bagi para da’i. Maka berkonvoi di jalan-jalan 
dan berteriak bukanlah merupakan jalan untuk memperbaiki dan 
dakwah. Jadi, cara yang benar adalah dengan menziarahi (Pemerintah), 
menyuratinya dengan cara yang bagus. Nasihatilah para pemimpin, 
pemerintah, dan kepala suku dengan metode seperti ini. Bukan dengan 
cara kekerasan dan demonstrasi. Nabi –Şallallahu alaihi wasallam- 
ketika tinggal di Makkah selama 13 tahun, beliau tidaklah pernah 
menggunakan demonstrasi dan berkonvoi, serta tidak mengancam 
orang lain untuk menghancurkan harta-bendanya, dan membunuh 
mereka. Tak ragu lagi, cara ini akan membahayakan dakwah dan para 
da’i, akan menghalangi tersebarnya dakwah, membuat para pemimpin 
teras memusuhinya dan melawannya dengan segala yang mungkin bisa 
dilakukannya. Mereka (para pelaku demo) menginginkan kebaikan 
dengan cara seperti tersebut, akan tetapi malah terjadi yang sebaliknya. 
Maka hendaknya seorang da’i ilallah menempuh jalannya para rasul 
dan pengikutnya, sekalipun memakan waktu yang panjang. Itu lebih 
utama dibandingkan perbuatan yang membahayakan dan 
mempersempit (ruang gerak) dakwah, atau dihabisi.7 
 

 Begitu pula Galih Panggah Waluyo dalam, Aksi Perjuangan Dakwah di 

Jalanan,: 

Bukan mahasiswa kalau nggak demonstrasi”, cetus seorang teman 
yang juga aktif dalam pergerakan mahasiswa di kampus.Demonstrasi 
sekarang ini seolah-olah sebagai kebutuhan utama mahasiswa selain 
kuliah, sejarah telah menorehkan bahwa berbagai catatan perjuangan 
bangsa ini tidak terlepas yang namanya peran pemuda, khusunya 
mahasiswa. Yang selalu berada di garda terdepan dalam perjuangan 
membela rakyat, tapi apakah perjuangan kita di jalan harus identik 
dengan sesuatu yang berbau anarkis, tentu kita harus bisa 
memperhatikan fiqh kemaslahatanya di sini, di mana aksi-aksi yang 

                                                 
7 “ Fatwa Ulama Sunah Tentang Demonstrasi dan Mogok Makan, “ http : // almakasari. 

Com /?p=166, akses 9 oktober 2008. 
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kita lancarkan di jalanan apakah lebih banyak kemaşlahatanya atau 
malahan lebih banyak mudaratnya, sehingga kita bisa bijaksana dalam 
bertindak. Memang kita di sini berada dalam posisi sulit, kalau kita 
meningkatkan aksi kita di jalanan, tidak jarang mengganggu ketertiban 
umum dan bahkan tidak jarang pula berakhir dengan bentrok , yang 
justru itu juga bisa merugikan orang lain sementara kalau aksi kita di 
jalan tenang tenang saja mungkin akan dianggap angin lalu oleh 
penguasa,sehingga celah keźaliman penguasa akan semakin lebar. 
Pemahaman yang keliru tentang unjuk rasa membuat sebagian kaum 
muslimin antipati dan enggan untuk menggunakan cara tersebut untuk 
kepentingan dakwah. Padahal, kita memahami bahwa dalam sebuah 
masyarakat transisi, unjuk rasa atau demonstrasi adalah dinamika yang 
wajar dan berguna mengawal perubahan itu sendiri. Jadi, tidak ada 
salah bila gerakan dakwah Islam mengambil manfaat dari unjukrasa 
sebagai salah satu wasilah (sarana) mencapai sasaran-sasaran dakwah 
manakala tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah.8 

 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun kemudian 

tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam tentang aksi 

demonstrasi dan jika aksi demonstrasi atau unjuk rasa masuk dalam kategori 

pidana apa kriteria dan pertanggungjawabannya. 

 

B. Pokok Masalah 

Berlatarbelakang masalah di atas penyusun merumuskan beberapa 

pokok masalah mengenai aksi demonstrasi yaitu : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang aksi demonstrasi.  

2. Apa saja kriteria aksi demonstrasi atau unjuk rasa sebagai tindak 

pidana dan bagaimana pertanggungjawabannya menurut hukum 

Islam. 

 

                                                 
8 Galih Panggih Waluyo,” Aksi Perjuangan Dakwah di Jalanan, “ http://www.mahad-

ukhuwah.com/content/view/33/59, akses 9 Oktober 2008. 
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C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, maka yang menjadi 

tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam 

mengenai aksi demonstrasi. 

b. Untuk mengetahui apa saja kriteria aksi demonstrasi 

sebagai tindak pidana menurut hukum Islam dan bagaimana 

pertanggungjawabannya. 

c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Islam 

mengatur dan menjamin kebebasan menyampaikan 

berpendapat dan berekspresi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aksi 

demonstrasi atau unjuk rasa dilihat dari sudut pandang 

hukum Islam. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi khazanah hukum Islam yang 

penyusun tekuni. 

 

D. Telaah Pustaka 

Karya ilmiah tentang politik, hukum dan pemerintahan Islam memang 

sudah banyak ditulis, akan tetapi sepengetahuan penyusun belum ada karya 



 

 

7 

ilmiah maupun buku-buku yang membahas secara spesifik tentang aksi 

demonstrasi atau unjuk rasa, padahal aksi demonstrasi tersebut sudah menjadi 

fenomena yang tidak asing lagi dilihat. Faktor inilah yang mendorong 

penyusun tertarik untuk mengupas masalah yang berhubungan dengan aksi 

demonstrasi. 

Walaupun begitu ada sebuah buku yang mengupas tentang persoalan-

persoalan hukum Islam kontemporer yaitu karya Abu Yasid, Fiqh To Day, 

Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern, di antara isinya menerangkan 

hukum demonstrasi secara singkat bahwa rakyat berhak mengutarakan 

aspirasinya ataupun mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah. Lebih 

jauh lagi dijelaskan bolehnya mendongkel penguasa atau pemerintah yang 

menyeleweng dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai 

pengayom rakyat.9 Namun dalam buku ini penulis hanya memaparkan secara 

singkat sehingga banyak persoalan yang tidak  disinggung di antaranya faktor 

penyebab, serta dampak  aksi demonstrasi, dan lain sebagainya.  

Kemudian buku, Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir, karya 

Ashim Ahmad Ajillah, yang mengupas tentang kebebasan berpikir dan 

berpendapat di dalam Islam secara umum. Sedangkan skripsi penyusun 

mengkhususkan diri pada aksi demonstrasi sebagai  sarana berpendapat dan 

mengekspresikannya. 

Sementara itu Syaikh Abu ‘Abdirrahman Fauzi al-Atsari dalam 

bukunya, Meredam Amarah Terhadap Pemerintah, menjelaskan tentang 
                                                 

9 Abu Yazid., Fiqh To Day, Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern, ( Jakarta: 
Erlangga, 2007 ), II. 
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kewajiban menghormati dan memuliakan pemerintah serta larangan mencaci 

maki ataupun menceritakan kejelekan mereka, begitu pula tentang cara 

menasehati pemerintah.10 Akan tetapi  buku ini hanya memaparkan tentang 

dalil-dalil normatif tentang hubungan antara rakyat dengan penguasa sehingga 

persoalan-persoalan yang kontemporer seperti aksi demonstrasi dan kebebasan 

berpendapat di dalam Islam belum seluruhnya dibahas. Sedangkan 

pembahasan skripsi yang penyusun tulis di samping membahas aspek historis 

dari sebab hingga dampak sosialnya juga membahas tentang kebebasan 

berpendapat dan berekspresi menurut hukum Islam. 

Selain buku-buku yang berkaitan dengan masalah aksi demonstrasi 

penyusun juga menemukan skripsi yang substansinya terkait dengan penelitian 

ini yaitu : Skripsi Mustopa, Etika Kebebasan Press ( Studi Komparasi Antara 

Hukum Islam dan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Press ) mengulas tentang 

kebebasan media press dalam berpendapat, mencari dan menyampaikan 

informasi kepada masyarakat, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang 

aksi demonstrasi sebagai media kebebasan untuk berekpresi dalam 

menyampaikan pendapat.  

Selanjutnya  Skripsi  Mogok Kerja Buruh Dalam Perspektif Hukum 

Islam, karya Trinojo, yang memfokuskan pembahasan tentang aksi mogok 

kerja yang dilakukan oleh para buruh kepada majikan atau perusahaan tempat 

                                                 
10 Syaikh Abu ‘Abdirrahman Fauzi al-Atsari, Meredam Amarah Terhadap Pemerintah, 

alih bahasa ustadz Muhammad Umar as-Sewed, cet.1 ( Pekalongan : Pustaka Sumayyah, 2006 ). 
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bekerja11, sedangkan karya tulis penyusun membahas segala bentuk aksi 

demonstrasi dalam perspektif hukum Islam. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya-karya ilmiah maupun 

buku-buku yang mengupas tentang aksi demonstrasi atau unjuk rasa secara 

spesifik boleh dibilang masih sedikit, oleh karena itu sangatlah wajar jika aksi 

demonstrasi atau unjuk rasa ini masih menjadi sebuah kontroversi di berbagai 

media baik cetak maupun elektronik. Hal ini dikarenakan ketentuan hukumnya 

tidak dijelaskan secara pasti dan terperinci di dalam syari’at sehingga banyak 

polemik tentang aksi demonstrasi, terutama ketika aksi demonstrasi telah 

berubah menjadi aksi anarkis, dan menggangu ketertiban umum bahkan 

menimbulkan korban baik harta ataupun jiwa. Maka untuk mengetahui kriteria 

aksi demonstrasi sebagai tindak pidana dan pertanggungjawabannya 

membutuhkan penelitian mendalam karena hukum Islam juga menjamin 

kebebasan menyampaikan pendapat bagi setiap individu maupun kelompok 

sebagaimana Hadiś Nabi yang mengatakan : 

 ,�ϑ?¡ϑ9# πϑ�ψρ ,&9θ™�9ρ ,&/%39ρ ,&⊗?< : Α$% ? ϑ⊗9 : $⊥?% ,πs�Æ⊥9# ‰9#  

12 ΜγKΒ$ãρ  

Dari karya tulis yang telah disebutkan di atas belum ada yang dapat 

memberikan jawaban yang puas tentang aksi demonstrasi atau unjuk rasa       

                                                 
11 Trinojo,” Mogok Kerja Buruh Dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta ( 2003 ). 
 
12 Muslim, Shahih Muslim, ( Dar al-Kitab; tt ), hlm. 51, hadits nomor 95 “ Kitab al- 

Iman, “ Bab an nahi Mungkar Min al Iman ”. 
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dilihat dari sudut pandang hukum Islam sehingga penyusun tertarik 

melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengangkat tema tersebut dalam 

skripsi ini. 

E. Kerangka Teoritik 

Al-Qur’an sebagai sumber  ajaran dan hukum Islam telah 

menyinggung semua aspek kehidupan manusia, baik masalah Aqidah, Ibadah, 

Muamalah, sampai masalah sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara 

hingga  masalah rumah tangga. Artinya pelbagai masalah yang ada telah 

terdeteksi oleh al-Qur’an. Akan tetapi di dalam pemaparannya sering kali al-

Qur’an menggunakan gaya bahasa yang umum namun menyentuh sifat 

kemanusiaan dari manusia itu sendiri yaitu aspek nilai, norma dan moralitas. 

Seorang sosiolog terkenal,  yaitu ( Robert N Bellah ) mencatat kelebihan di 

dalam Islam adalah nilai-nilai demokratisnya, yang menurutnya  terlalu 

modern  untuk tempat dan zamannya. Hal ini terbukti dengan terwujudnya 

semangat yang mengagumkan tentang kebebasan, kebersamaan, dan 

keadilan.13 Sekaligus hal ini menunjukan bahwa ajaran dan hukum Islam yang 

terkandung di dalam Al-Qur’an memiliki sifat humanis dan universal.  

Dan untuk memahaminya ( al- Qur’an ) tentu tidak bisa lepas dari as-

Sunah yang merupakan penjelas dari pada al-Qur’an itu sendiri. Oleh karena 

itu Hadiś atau Sunah disebut sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah 

al-Qur’an. Hal ini berdasarkan firman Allah : 

                                                 
13 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Khatab :Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam 

Islam, ( STPHI ), cet. 1 ( Jakarta : Rajawali, 1991 ), hlm : 99. 
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β) θδ ω) rρ rθƒ 
14
  

Dan juga Hadiś Nabi : 

‘ù$ϑ/ ‘Ò%& :Α$)ù ‘Ò)? #�0 :Α$)ù ϑ�9# ‘9) #Œ$èΙ   ]ë/  µ?<#Αθ™‘ β& 

Ν9β*ù :Α$%  µ?<#Αθ™‘ π⊥⊗¡;ù :Α$% µ?<# >$K⊗1‘ù 5ƒ Ν9β*ù :Α$%  µ?<# >$K⊗1 

Αθ™‘ ,ùρ‘‹9#µ?<‰ϑs9# :Α$% ‘⊗ƒ&‘ ‰γK_& :Α$% µ?<#Αθ™‘ π⊥⊗™‘ù 5ƒ  

15µ?<#Αθ™‘  

 
Kedua sumber ajaran dan hukum Islam tersebut dijadikan acuan oleh 

para ulama untuk membangun kaidah-kaidah dasar atau teori pembahasan 

guna menyimpulkan hukum atas berbagai macam masalah menurut hukum 

Islam, yang kemudian disebut syari’at atau fiqh dengan metode uşul fiqh.16 Di 

antara Hadiś yang digunakan sebagai kaedah uşul fiqh adalah : 

17#�Ìωρ  �#�Ìω 

Menurut Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana Islam dari 

Mesir, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, mengatakan bahwa 

prinsip hukuman di dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, 

                                                 
14 An- Najm ( 53 ) : 4. 
 
15 Tirmidzi, Śahih at- Tirmidzi, ( Beirut : Dar al- Kitab al- Ilmiyah, tt ), hlm. 57, hadis 

nomor 1327. 
 
16 Hal ini senada dengan apa yang ditulis oleh  Abdul Wahab Khalaf dalam, Ilmu Uşul 

fiqh,  alih bahasa : Muh Zuhri & Ahmad Qarib, cet- 1 ( Dina Utama Semarang, 1994 ), hlm. 5.  
 
17 Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, ( Libanon : Baitul al- Afkar, 2004 ), hlm. 252, hadits 

nomor 2341, “ Kitab al- Ahkam, “. 
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yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi 

terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala 

bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan 

untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana 

bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu 

menurutnya, hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus 

sesuai dengan kemaşlahatan dan ketentraman masyarakat yang 

menghendaki.18 

 Menurut Atho’ Mudzor, bahwa ayat-ayat hukum yang terkandung di 

dalam al-Qur’an sangat sedikit ( sekitar 275-500 ).19 Maka untuk mengambil 

kesimpulan hukum yang belum diatur oleh al-Qur’an dibutuhkan penafsiran 

yang bersifat Tafşili, yaitu dengan bantuan as-Sunah dan metode Fiqhiyah 

maupun istinbat hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Dan tujuan 

akhir dari pengundangan hukum dalam syari’at adalah kemaşlahatan oleh 

karena itu ketentuan dan penerapan hukumnya harus sesuai dengan Maqasid 

al- Syari’ah. Demikian pula dalam KUHP sebagai kitab induk hukum pidana 

memberikan kewenangan kepada hakim untuk menafsirkan pasal-pasal dalam 

perkara-perkara yang belum diatur secara jelas dan tegas asalkan tidak 

menyimpang dari sumber asal ( KUHP ) dan ketentuan Undang-Undang 

Hukum Pidana demi menjamin kemaşlahatan bersama. 

                                                 
18 Makhrus Munajat., Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet. 1 ( Pustaka Logung. Juli 

2004 ) hlm : 53-54. 
 
19 M. Atho’ Mudzor, Membaca Gelombang Ijtihad ( Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 

1998 ), hlm 74 – 80. 
 



 

 

13 

Pada dasarnya aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu 

cara  untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, saran, kritik dan sebagainya 

yang semuanya itu bisa masuk dalam kategori nasehat dengan tujuan mulia 

yaitu ‘amar ma’ruf nahi munkar. Dalam hal ini baik hukum Islam maupun 

UUD 1945 khususnya pasal 28 serta, “ Undang-Undang No 9 Tahun 1998 

tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ”, sama-sama 

menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap individu maupun kelompok. 

Wahbah az-Zuhaili mengatakan : bahwa kebebasan berpendapat di dalam 

Islam adalah prinsip yang sangat dikedepankan, prinsip ini menuntut setiap 

orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa rasa takut kepada 

siapapun meskipun itu menyangkut pemerintah.20  

Akan tetapi ketika aksi demonstrasi mengarah kepada perbuatan 

anarkis, destruktif dan mengganggu ketertiban umum maka hukum Islam dan 

hukum positif ( KUH Pidana Indonesia ) juga mempunyai pendirian dan 

tujuan yang sama yakni menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas 

masyarakat serta melindungi harta, jiwa dan kehormatan.  

Oleh karena itu hukum Islam tidak merestui gerakan atau perbuatan 

yang anarkis dan destruktif meskipun bertujuan untuk menghilangkan 

ketidakadilan, penyimpangan dan seterusnya, karena sesuatu yang merugikan 

dan membahayakan dinafikan dan dilarang dalam hukum Islam sebagaimana 

firman Allah : 

                                                 
20 Abu Yazid., Fiqh To Day, Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern,  ( Jakarta: 

Erlangga, 2007 ), II: 58. 
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$ϑΡ) (#τ“_ %!# βθ/‘$t† !# …&!θ™‘ρ βöθèó¡ƒρ ’û Ú ö‘{$# #Š$¡ù β& (# þθ=G)ƒ 

÷ρ& (# þθ6=Áƒ ÷ρ& ìÜ)? Ογƒ‰ƒ& Νγ=_ö‘&ρ  iΒ #≈=z ÷ρ& (#θ,Ψƒ ∅Β Ú‘{# 

�9≡Œ Ογ9 ““z ’û $‹Ρ‰9#  óΟγ9ρ ’û ο�zψ# >#‹ã ΟŠàã 
21 

 

Dalam ayat lain Allah berfirman : 

β) ! $# �Β ù'ƒ Αô‰è ø9 $$/ ≈¡ ôm M}$#ρ ›!$Gƒ Î)ρ “Œ †1ö�)ø9# 4‘S ÷Ζƒρ ã $± ós,ø9 $# 

�6Ψϑø9 $#ρ  øö79 $#ρ 4 öΝ3àèƒ öΝ6=è9 χρ�.‹? 
22 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penyusunan skripsi ini masuk ke dalam kategori penelitian 

kepustakaan ( library research ) yaitu sebuah penelitian yang menjadikan 

pustaka sebagai sumber data primer.23 Maka materi pembahasannya tidak 

lepas dan bahkan disandarkan kepada buku-buku ensiklopedi, artikel, majalah, 

surat kabar, kumpulan makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan 

masalah, dalam hal ini adalah  aksi demonstrasi atau unjuk rasa  dan segala 

bentuknya. 

                                                 
21 Al- Maidah ( 5 ): 33. 
 
22 An- Nahl ( 16 ): 90. 
 
23 Ufik Abdullah dan Rusli Karim ( ed ), Metodologi Penelitian Agama,  Sebuah 

Pengantar   ( Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989. ), hlm : 2. 
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2. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah  aksi 

demonstrasi dilihat dari sudut pandang hukum Islam ( Jinayah-Siyasah ) 

sesuai dengan latar belakang pendidikan yang penulis tekuni. 

3. Sifat Penelitian 

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik yakni dengan cara 

mendeskripsikan tentang aksi demonstrasi dari data-data yang diperoleh dari 

berbagai sumber untuk kemudian dianalisa dengan perspektif hukum Islam. 

4. Tehnik Pengumpulan data 

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitaan dengan 

permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu sumber data akan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Sumber primer: al-Qur’an dan Hadiś, buku-buku yang ada 

kaitannya dengan aksi demonstrasi atau kebebasan 

berpendapat dan berekspresi baik langsung maupun tidak 

langsung diantaranya : buku Fiqh To Day, Fatwa 

Tradisionalis Untuk Orang Modern, karya  Abu Yasid., 

kemudian buku Meredam Amarah Terhadap Pemerintah, 

yang ditulis oleh Syaikh Abu Abdirrahman Fauzi al- Atsari, 

dan buku Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir, 
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karya Ashim Ahmad Ajalli serta skripsi Mogok Kerja 

Buruh Perspektif Hukum Islam, karya Trinojo.  

b. Sumber sekunder: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta 

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 

c. Sumber tersier: Kamus Ilmiah dan Kamus Besar Indonesia 

serta majalah, koran ataupun media massa yang berkaitan 

dengan judul skripsi yang akan dibahas. 

5. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan 

historis yaitu dengan mencari latar belakang suatu peristiwa, sebat-akibat, 

tokoh-tokoh, serta perkembangannya.24 Di samping itu penyusun juga 

memakai metode pendekatan normatif untuk mengetahui signifikansi yang 

rasional dari data yang diperoleh dengan konsep hukum Islam melalui teks-

teks al-Qur’an dan Hadiś serta kaidah-kaidah Fiqhiyah. 

6. Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang telah di dapat dari berbagai sumber 

penyusun mencoba menganalisis secara kualitatif yaitu dengan mengamati 

fenomena yang terjadi kemudian dianalisa dengan logika ilmiah menggunakan 

dua ( 2 ) metode analisis data yaitu : 

 

 

                                                 
24 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama ( PT. Remaja Posda 

Karya, Bandung, 2003. ), hlm : 65. 
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a. Metode Analisis Data Induktif 

Yaitu memulai pembahasan masalah dengan 

mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian di 

tarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 

b. Metode Analisis Data Deduktif  

Yakni kebalikan dari metode induktif yaitu memulai  

pembahasan masalah dengan teori-teori, kaidah-kaidah, 

ataupun dalil-dalil yang bersifat khusus untuk kemudian     

didapatkan pengertian yang umum.25 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh bentuk susunan skripsi yang sistematis penyusun 

membagi isi skripsi menjadi beberapa bab yaitu : 

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini 

merupakan pondasi awal untuk mengarahkan pembaca kepada substansi 

penelitian. 

Kemudian dilanjutkan pada bab kedua : yang berisi tinjauan umum 

tentang aksi demonstrasi meliputi pengertian dan dasar hukumnya, faktor 

penyebab timbulnya aksi demonstrasi, sejarah aksi demonstrasi dan kasus 

                                                 
25 Secara garis besar sama dengan apa yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam, 

Metodologi Research   ( Jakarta Bumi Aksara, 1998 ), hlm : 76., dan Saifuddin Azwar, Metode 
Penelitian, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5. 
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yang terjadi di Indonesia dan di dunia Islam,  serta dampak dari aksi 

demonstrasi.  

Untuk selanjutnya dilengkapi dengan bab ketiga : bab ini mengulas 

tentang kriteria aksi demonstrasi sebagai tindak pidana perspektif  hukum 

positif Indonesia, dan konsep hukum Islam tentang aksi demonstrasi sebagai 

sarana menyampaikan pendapat di muka umum  

Dari ketiga bab di atas kiranya dapat direfleksikan dan dianalisa dalam 

bab keempat : bab ini merupakan analisis hukum Islam tentang aksi 

demonstrasi dengan pemaparan sebagai berikut : pengertian hukum pidana 

Islam, unsur-unsur hukum pidana Islam, klasifikasi tindak pidana dalam 

hukum Islam, kriteria aksi demonstrasi sebagai tindak pidana menurut hukum 

Islam, serta sanksi pelaku aksi demonstrasi. Sedangkan yang terakhir adalah 

bab kelima menutup penulisan ini dengan kesimpulan dan saran sehingga 

masukan dari para pembaca dapat memperbaiki kekurangan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan skripsi aksi demonstrasi perspektif hukum Islam ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Dalam hukum positif Indonesia aksi demonstrasi dijamin sebagai salah satu hak 

seseorang untuk mengutarakan atau mengekspresikan pendapat, pikiran, saran, 

kritik dan lain-lain sebagai bentuk protes terhadap suatu kebijakan. Jaminan 

tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang 

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan tujuan diaturnya 

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut bukan untuk 

membatasi ataupun mengekang hak seseorang untuk mengekspresikan dan 

mengutarakan pikirannya akan tetapi untuk mewujudkan kebebasan yang 

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagaimana hukum positif di atas hukum Islam juga memposisikan aksi 

demonstrasi sebagai sarana untuk beramar ma’ruf nahi munkar atau saling 

menasehati yang bertujuan menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. 

Jaminan hukum Islam tersebut dapat dilihat dalam teks-teks al-Qur’an maupun 

Hadiś yang memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran ( 

amar ma’ruf nahi mungkar ). Namun begitu hukum Islam lebih mengutamakan 

pemberian nasehat secara rahasia hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan 

orang yang dinasehati di hadapan orang lain. Akan tetapi pada prinsipnya hukum 
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Islam tidak melarang penyampaian pendapat secara terang-terangan termasuk 

dengan aksi demonstrasi sepanjang tidak bersifat anarkis dan destruktif serta 

memperhatikan etika dan moral di antaranya adalah : lemah lembut yang 

merupakan faktor terpenting dari penyebab diterimanya sebuah nasehat dan wujud 

sikap lemah-lembut ini adalah : dilakukan secara rahasia, dilakukan dengan kata-

kata yang santun. Jika dengan sikap lemah lembut tersebut tidak memberikan 

dampak maka diperbolehkan dengan sikap keras ( tegas ) namun dengan 

memperhatikan maqasid al-syari’ah sehingga tidak terjatuh kedalam perbuatan 

melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi. 

 

B. Saran 

1. Bagi para demonstran, hendaknya aksi demonstrasi dilakukan secara tertib, 

santun, dan memperhatikan etika dan moral dalam rambu-rambu syari’at serta 

aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang No 9 

Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 

Sehingga tujuan dari aksi demonstrasi berupa penyampaian nasehat, aspirasi dan 

sebagainya dapat tersalurkan dan lebih mudah untuk diterima. 

2. Penyusun menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan di berbagai 

sisi untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritikan untuk kemudian 

dikaji lebih lanjut hingga menghasilkan penelitian yang sempurna dan akan lebih 

baik lagi jika penelitian ini dilanjutkan dengan metode penelitian lapangan ( field 

research ) dengan mengamati peristiwa dan mencari secara langsung data-data di 

lapangan. 
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LAMPIRAN I 

TERJEMAHAN 

 

BAB HLM FN TERJEMAHAN 

I 9 12 Agama itu nasehat, kami bertanya ( Sahabat ) untuk siapa ? 

untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk 

Pemimpin Muslimin, dan seluruh Umat-Nya. 

 11 14 Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang  diwahyukan 

kepadanya. 

 11 15 Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin 

Jabal : bagaimanakah anda memutuskan suatu perkara yang 

dihadapanmu? Dia menjawab : akan saya hukumi dengan 

kitab Allah. Nabi bertanya lagi : sekiranya hokum tersebut 

tidak terdapat dalam al-Qur’an? Dia menjawab : dengan 

Sunah Rasulullah, dan apabila tidak terdapat dalam 

Sunahku? Muadz menjawab : saya akan berijtihad mencari 

jalan keluar dan saya tidak akan berputus asa, maka 

Rasulullah menepuk dadanya ( karena Bangga ) dan 

bersabda : segala puji bagi Allah yang memberi taufiq 

kepada utusan Rasulullah sesuai yang diridlai oleh 

Rasulullah SAW. 

 11 17 Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain 

 14 21 Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan 

dimuka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau 

dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, 

atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yang 

demikian itu sebagai penghinaan untuk mereka di dunia dan 

di akhirat mereka mendapat siksa yang berat. 

 14 22 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
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Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

selalu ingat. 

II 21 33 Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, 

dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang 

yang beruntung. 

 21 34 Oleh sebab itu berilah peringatan karena peringatan itu 

bermanfaat 

 22 35 Agama itu nasehat, kami bertanya ( Sahabat ) untuk siapa ? 

untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk 

Pemimpin Muslimin, dan seluruh Umat-Nya. 

 22 36 Barang siapa melihat kemungkaran hendaklah ia merubah 

dengan tangannya bila tidak mampu rubahlah dengan 

lisannya, bila tidak mampu rubahlah dengan hatinya dan itu 

selemah-lemah iman.  

III 52 73 Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, 

dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang 

yang beruntung. 

 52 74 Oleh sebab itu berilah peringatan karena peringatan itu 

bermanfaat 

 52 75 Agama itu nasehat, kami bertanya ( Sahabat ) untuk siapa ? 

untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk 

Pemimpin Muslimin, dan seluruh Umat-Nya. 

 52 76 Barang siapa melihat kemungkaran hendaklah ia merubah 

dengan tangannya bila tidak mampu rubahlah dengan 

lisannya, bila tidak mampu rubahlah dengan hatinya dan itu 

selemah-lemah iman.  

 55 80 Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain 

 55 81 Barangsiapa yang ingin menasehati seseorang yang 
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memiliki kekuasaan maka janganlah menunjukannya secara 

terang-terangan. Hendaklah ia mengambil tangannya ( yakni 

secara sembunyi-sembunyi ) kalau dia mau mendengarkan 

dari padanya itulah yang di harapakan namun kalau tidak 

maka ia telah menunaikan kewajibannya. 

 56 84 Letak tinjauannya adalah pada keumuman lafaź bukan pada 

ke khususan sebab nuzulnya  

 56 85 Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

 57 87 Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan 

dengan cara yang paling baik kecuali dengan orang-orang 

źalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman 

kepada ( kitab-kitab ) yang diturunkan kepada kami dan 

yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu 

adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri 

IV 60 93 Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik 

perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau yang lainnya 

 61 95 Larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan 

hukuman had atau ta’zir 

 61 96 Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah 

maka sesungguhnya ia berbuat untuk keselamatan dirinya 

sendiri dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya ia 

tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan orang yang 

berdosa tidak memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan 

mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul. 

 61 97 Dan tiadalah Tuhanmu membinasakan negeri-negeri 

sebelum ia mengutus di ibukota negeri itu seorang rasul 
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yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak 

pernah pula kami membinasakan negeri kecuali 

penduduknya berlaku zalim. 

 62 100 Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa 

dipandang sebagai suatu jarimah sebelum adanya nas yang 

tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila 

tidak ada ketentuan nas yang mengaturnya maka perbuatan 

seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana 

dan tidak dapat dipidana 

 65 107 Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu 

qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang 

merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 

wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 

maaf dari saudaranya hendaklah ( yang memaafkan ) 

mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ( yang 

diberi maaf ) membayar diyat yang memberi maaf dengan 

cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barangsiapa 

yang melampaui sesudah itu maka baginya siksa yang 

pedih. 

 66 112 Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan. 

 70 118 Dan janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi, 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan 

 70 119 Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain 

 70 120 Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajarela di muka bumi membuat 

kerusakan. 

 71 121 Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah 

mengganggu tetangganya dan barangsiapa beriman kepada 

Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya 
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 71 123 Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum 

memperolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka 

yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang memperolok-

olok dan janganlah pula wanita-wanita memperolok-olok 

wanita yang lain boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih 

baik dari wanita yang mengolok-olok dan janganlah kamu 

mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil 

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk 

panggilan ialah panggilan fasik kepada seseorang yang 

sudah beriman dan barangsiapa yang tidak bertaubat mereka 

itulah orang-orang yang źalim 

 72 124 Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari 

prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa 

dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan 

janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah 

salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya 

yang telah mati maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 

Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha 

menerima taubat lagi Maha penyanyang 

 72 125 Jangan kalian mencela penguasa-penguasa kalian jangan 

ghisy   ( dengki )  terhadap mereka dan janganlah membenci 

mereka. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah 

sesungghnya urusannya sangat dekat 

 75 128 Tidak boleh di jilid lebih dari seratus kali kecuali dari had 

Allah 

 75 130 Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 

muka bumi  hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau 

dipotong kaki dan tangan mereka dengan bertimbal balik 

atau dibuang dari negeri tempat kediamannya yang 

demikian itu sebagai penghinaan untuk mereka di dunia dan 
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akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar 

 76 132 Maka barangsiapa yang mendapat maaf dari saudaranya 

hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang 

baik dan hendaklah yang diberi maaf  membayar diyat 

kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. 

Yang demikiaan itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 

kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas 

sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih 

 

 

 

DAFTAR  GAMBAR 

 

BAB HAL GAMBAR  KETERANGAN 

II 34 I Mal Ratu Luwes di Jl. S. Parman termasuk salah satu 

yang dibakar di Solo 

II 36 II Mahasiswa menduduki gedung MPR 

II 38 III Pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto 
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