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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ketatanegaraan di Indonesia yang ideal menurut Yusril iHza Mahendra 

adalah Hukum Islam hal ini didasarkan pendapatnya seperti uraian berikut 

ini: 

a. Yusril ihza Mahendra mengatakan “kaidah Hukum Islam dan Hukum 

Adat perlu diupikirkan yang masih relevan jadi kaidah nasional, 

sebagaiua berisi hukum adat dan sebagian lagi Islam” terlihat dengan 

jelas bahwa syariat Islam, Hukum Islam maupun fiqih Islam adalah 

hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Memgingat Indonesia 

adalah negara dengan penduduk yang merujuk, maka dalam hal 

hukum kel;uarga dan kewarisan, maka hukum islam itu tetaplah 

dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Sebagaimana juga halnya, 

jika ada pemeluk agama mereka itu yang berlaku. Terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan hukum perdata lainya, seperti hukum 

perbankkan dan asuransi, negara dapat pula menstrasformasikan 

kaifdah-kaidah hukum islam di bidang iotu dan menjadikan sebagai 

dari hukum nasional kita. 
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b. Sementara dalam hal hukuim publik, yanmg syariat Islam itu 

sendiri hanaya memberikan anatara-antara pokok, atau asas-

asasnya saja, maka biarkanlah ia menjadi sumber hukum dalam 

merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional. Di Indonesia. Bukan 

saja hukum tetapi juga hukum adat hukum eks kolonial belanda  

yang sejalan dengaan asas keadailan hukum positif kita. Ketika 

hukum positif itu telah disahkan maka yang berlaku itu adalah 

hukum nasional. Dan syarat dijadikan sumber hukum dalam 

perumusan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum nasional kita, 

tanpa menyebut lagi sumber dijadikan sebagai bagian dari hukum 

nasional. Dan syariat dijadikan sumber hukum, tetapi saya belum 

pernah mendengar negara belanda. Uu pokok agraria, terang-

terangan menyebutkan baha UU itu dirumuskan berdasarkan 

kaidaj-kaidah hukum adat, tetapi sampai sekarang saya juga belum 

pernah mendengar orang mengatakan bahwaw sudah menjadi 

negara adat. Dimanapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-

benar sekular, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak 

mempengaruhi hukum  

  



 48 

India modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh 

buhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. 

Hukum perkawinan Philipina, juga melarang perceraian. Siapa 

yang mengatakan bahwa mengingat hukum Islam itu adalah 

hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara 

tidak mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara 

kita akan menjadi negara ot0oriter yang memaksakan 

kehendaknya sendiri kepada rakyatnya. 

c. Pakar hukum ini melanjutkan, proses sekulersasi Eropa 

mendorong sekulerisasi di bidang hukum, pernah gereja dalam 

pembentukan norma hukum makin memudar. Difakultas 

hukum manapun di dunia ini tidak diajarkan hukum kristen, 

hukum budha atau hukum menurut Guru Besar Hukum Ui ini, 

secara sosiaologi dan historis, hukum Islam di indonesia ? 

sejak kedatangan Islam pengaruh hukum Islam itu terletak di 

bidang peribadatan dan hukum kekeluargaan. Ketika terbentuk 

kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pengaruh Hukum islam 

makin besdar karena dijadikan sebagai rujukan utama 

pembentukan hukum. Pengaruh itu terasa di bidang hukum tata 

negara, hukum pidana, perdata dan publik lainnya. 

Transformasi syariat ke dalam gukum kerajaan-kerajaan 

Nusantara dilakukan melalui kitab-kitab fiqih yang dijadikan 
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pegangan kedalam hukum positif kerajaan tersebuty dalam 

peradilan terang yusril. 

2. Adapun alasan Yusril Ihza Mahendra memilih bentuk Hukum Islam yang 

ideal diterapkan dalam ketatanegaraan di Indonesia seperti berikut ini : 

a. Negara ini tetaplah Negara RI dengan landasan bernegara 

Pancasila.sama halnya dengan dijadikan hukum adat di bidang privaat 

dan ditransformasikan hukum adat ke dalam huikum publik, tidaklah 

menjadikan Negara Repubnlik Indonesia ini menjadi Negara adat. 

Negara ini tetaplah Negara republik Indonesia dengan Pancasila 

sebagai landasan filsafahnya bernegara. Selama ini kita gunakan 

KUHP yang aslinya adalah Coe penal napoleon yang diadopsi oleh 

Belanda dan diberlakukan disini. Namun negara kita tidak pernah 

berubah menjadi Negara napoleon, tetap saja negara kita Negara 

republik Indonesia 

b. Menurut Yusril Ihza Mahendra alasan Hukum Islam yang ideal 

diterapkan di Indonesia adalah sebab mayoritas penduduk. Tugas 

negara dalam merumuskan kaidah hukum adalah mengangkat 

kesadaran hukum yang hidup dikalangan rakyatnya  sendiri menjadi 

hukum positif. Dengan demikian, negara itu menganut kedaulatan 

hukukm rakyatnya sendiri. Apalagi negara itu menganut kedaulatan 

demokrasi. Dalam konteks adalah satu0satunya institusi yang diberi 

wewewnang untuk memforfulasikan norma hukum. 
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B. Saran 

1. Dalam setiap bentuk pemerintahan didunia ini pasti ada kelebihan dan 

kekurangan didalamnya. Tidak terkecuali bentuk pemerintahan monarki, 

misalnya rakyat tidak punya kuasda apa-apa, rakyat tidakl punya 

kekuasaan berpendapat sesuka hati dan hak asasi rakyatnya terbelenggu. 

2. Kalau penulis perhatikan pendapat Yusril Ihza Mahendra mengapa 

memilih bentuk monarki itu salah satunya adalah rasa puasnya terhadap 

sistem pemerintahan islam pada keberhasilan kepemimpinan bani 

abbasiyah pada waktu itu dalam bentuk monarki. Jadi kalau menurut 

penulis yang paling urgent itu adalah siapa orang yang memimpin dalam 

suatu pemerintahan itu. 

 


