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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Yusril Ihza Mahendra merupakan seorang pakar Hukum Tata Negara 

di Indonesia. Saat ini ia merupakan ketua Dewan Syuro PBB (Partai Bulan 

bintang), ia juga merupakan seorang politikus dan seorang negarawan 

Indonesia. Yusril Ihza Mehendra dilahirkan pada 5 Februari 1965 di Lalang, 

Manggar, Belitung Timur. Yusril Ihza Mahendra adalah anak dari pasangan 

Idris dan Nurisha. Ibunya berasal dari bangkinang kemudia menetap di 

belitung, dan dikemudian hari sesuai dengan adat minangkabau, ia pun 

menyandang gelar sako (pusaka) sukunya yaitu Datuk Maharajo Palinduang
1
. 

Dalam bidang politik dan palinduang, Yusri Ihza Mahendra pernah menjadi 

Ketua Umum Partai Bulan Bintang sejak 1998 hingga 2005, karir Yusril Ihza 

Mahendra juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliansi kepada 

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang bernama pemuda Muslim. Yusril 

Ihza Mahendra pernah menjadi pengurus Muhamadiyah, Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). 

YUSRIL Ihza Mahendra pernah menjabat mentri di 3 kabinet, dalam kabinet 

Pemerintahan Indonesia 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007 dengan Presiden 

Abdurahman Wahid di percaya menjadi posisi Mentri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia, pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri Yusril Ihza 
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Mahendra menjabat sebagai Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

Kabinet Gotong Royong 23 Oktober 1999 – 7 Februari 2001 kemudian pada 

masa kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

9 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004 menjadi mentri sekertaris Negara hinga 

akhirnya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meakukan resuffle atau 

perombakan Kabinet yaitu Kabinet Indonesia Bersatu. Yusril Ihza Mahendra 

digantikan Hatta Rajasa. Sejak keluar dari pemerintahan Yusril Ihza Mahendra 

kembali menjadi pakar hukum dan politik yang kritis
2
. 

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai agar ada 

kajian ulang terhadap hukum positif yang dianut Indonesia. Pasalnya, ia 

percaya perlu adanya keseimbangan antara hukum Islam dan adat di 

dalamnya, “Kaidah Hukum Islam dan adat perlu dipikirkan yang masih 

releven jadi jaidah hukum nasional, sebagian menjadi hukukm adat dan 

sebagian lagi Islam. Terkait kaidah hukum nasional tersebut, Yusril Ihza 

Mahendra mengakui mayoritas warga Negara Indonesia adalah Islam. 

Sehingga pengaruh agama dalam perumusan peraturan hukum pastinya tidak 

dapat dihindarkan. “pemerintah tidak bisa mengabaikan ini karena mayoritas 

isalam jadi pengaruh pasti terasa,‟‟ujarnya.Ia pun mencontohkan hukum di 

pemerintah Filipina masih kental dengan pengaruh agama katolik sebagai 

golongan mayoritas. Alhasil, perceraian disana amat dilarang karena tidak 
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sesuai ajaran Khatolik
3
. Berabad-abat yang lalu, hukum islam telah menjadi 

hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia. Sejarah 

kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dimasa lampau, berupaya untuk 

melaksanakan ajaran-ajaran Isam, termasuk hukum-hukumnya, nampak 

mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama, tetapi juga 

dukungan penguasa politil, yakni raja-raja dan para sultan. Dapat dilihat dari 

perjalanan sejarah Indonesia berupa, penigalan kehidupan sosial keagamaan 

Islam dan pranata hukum Islam dimasa lalu di Kesultanan Aceh, 

Deli,Palembang,Goa dan Tallo di Sulawesih Selatan, Kesultanan Buton, 

Bima, Banjar serta Ternate dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan 

Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini 

telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. Berbagai 

kitap hukum di tulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah 

menjadikan hukum Islam dalam bdang hukum keluarga dan hukum perdata 

sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia
4
. 

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam sejarah menurut sebagaian 

ahli sejarah di mulai pada abad pertama hijriah, atau pada abad sekitar ketujuh 

dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk kedalam kawasan Nusantaran 

kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal 

gerakan dakwah para pendatang  muslim. Seca perlahan, gerakan dakwah itu 
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kemudian membentuk masyarakt Islam perata Peureulak, Aceh Timur. 

Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu ke mudian di ikuti oleh 

berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. 

Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak diwilayah Aceh 

Utara
5
. Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai 

wilayah Nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri 

menyusul berdirinya kerajaan Samudera Pasai di  Aceh. Tidak jauh dari Aceh 

berdiri kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri kesultanan Demak, 

Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesih dan Maluku berdiri kerajaan 

Gowa dan kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut 

sebagai mana tercatat dalam sejarah itu tetntu saja kemudian menetapkan 

hukum Islam sebagai hukum positif yang beraku. Penteapan hukum Islam 

sebagai hukum positif setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan 

pengalaman yang memang telah berkembang ditngah masyarakt muslim masa 

itu. Fakta-fakta ini dibuktijkan dengan adanya literatur-literatur fiqih yang 

dituis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17
6
. Dan kondisi itu 

terus berlangsung hinga para pedagang belanda datang kawsan Nusantara.  

Sehubungan dengan syariat sebagai sumber hukum dalam 

ketatanegaraan di Indonesia, Islam dalam kaitanya dengan hukum positif ialah 

kaedah-kaedahnya dibidang hukum pidana dan hukum publik lainnya. 

Kaedah-kaedahnya dibidang hukum pidana di dalam syariat itu dapat 

                                                           
5
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Universitas Indonesia, 2005, hal. 61 
6
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dibedakan kedalam hudud dan ta’zir. Hudud adalah kaedah pidana secara jelas 

menunjukan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaigus sanksinya. „‟kalau kita 

membiccarkan kaidah-kaidah dibidang hukum pidana ini, banyak sekali 

kesalaha pahamnnya, karena orang cendrung untuk melihat kepada sanksinya, 

dan bukan kepada perumusan deliknya “(Yusril Ihza Mahendra) sanksi-sanki 

itu antara lain hukuman mati, ganti rugi dan maaf dalam kasus pembunuhan, 

rajam untuk perzinahan, hukum buang negri untuk pemberontakan bersenjata 

terhadap kekuaaan yang sah dan seterusnya. Kalau kita melihat kepada 

perumusan deliknya, maka delik hudud pda umumnya mengandung kesamaan 

denga keluarga hukum yang lain, seprti Hukun eropa Kontinetal dan Hukum 

Shxon. Dari sudut sanksi memeanga da perbedaanya
7
. Kaidah-kaidah syariat 

dibidang hukum pidana, hanya mengatur prinsip-prinip umum, dan masih 

memerukan pembahasan didalam fiqih. 

Tranformasi kedalam kaidah hukum positif sebagai hukum materil. 

Delik pembunuhan misalnya, bukanlah delik yang sederhana. Ada berbagai 

jenis pembunuha, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan salah 

sasaran, pembunuhan karena kelalaian, pembunhan sebagai reaksi atas suatu 

serangan, dan sebagainya. Contoh-contoh ini hanya ingin menunjukan ayat-

ayat hukum yang mengandung kaidah pidana didalam syariat-syariat belum 

dapat di laksanakan seccara langsung, tanpa suatu telah mendalam untuk 

melaksanakannya problema lain yang juga dapat mngemuka ialah jenis-jenis 

pemidanaan (sanksi) di dalam pidan hudud. Pidana penjara jelas tidak di kenal 
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di dalam hudud, walaupun kisah tentang penjara di sebutkan dalam riwayat 

Nabi Yusuf. Pidana mati dapat di terima oleh masyarakat kita, walau akhir-

akhir ini ada yang memperdebatkannya. Namun pidana rajam, sebagaian besar 

masyarakat belum menerimanya, kendatipun secara tegas disebutkan di dalam 

hudud. Memang menjadi bahan perdebatan akademis dalam sejarah hukum 

islam, apakah jenis-jenis pemidanaaan itu garus diikuti huruf demi huruf, 

ataukah harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan penerimaan 

masyarakat di suatu tempat dan suatu zama. Keompok literalis dalam 

masyarakat Muslim, tentu mengatakan tidak ada kompromi dalam 

melaksanakan nash syari‟at yang tegas sementara kelompok moderat, 

melihatnya paling tinggi sebagai bentuk ancaman hukuman maksimal 

(ultimun remedium), yang tidak selalu harus dijalankan di dalam praktik. 

Masing-masing kelompok tentu mempunyai argumentasi masing-masing. 

Pada waktu tim yang dibentuk oleh Mentri Kehakiman, sejak era 

Ismail Saleh diberi tugas untuk merumuskan draf Kitab Undang-undang 

hukum pidana Nasional, tim perumus nampkanya telah menjadikan hukum 

yang hidup di dalam masyarakat, sebagai sumber hukum dalam merumuskan 

kaidah-kaidah hukum pidana adat seperti orang yang secara terbuka 

menyatakan dirinya memiliki kemampuan melakukan santet untuk membunuh 

orang lain yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHP warisan Belanda, 

dimasukan kedalam draf KUHP Nasional. Demikian pula rumusan pidana 

perzinahan, mengambil rumusan hukum Islam, walaupun tidak dalam 

pemidanaannya. Dalam draf KUHP Nasional, perzinahaan diartikan sebagai 
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hubungan seksual di luar nikah. Sementara KUHP warisan Belanda jelas 

sekali perumusannya dipengaruhi oleh hukum kanonik gereja Katolik, yang 

merumuskan perzinahaan sebagai hubungan seksual di luar nikah, tetapi 

dilakukan oleh pasangan, yang salah satu atau kedua-duanya terikat 

perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP warisan 

Belanda, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat 

perkawinan misalnya pasangan kumpul kebo bukanlah perzinahaan. 

Perumusan przinahaan dalan KUHP Belanda ini nampak tidak sejlan dengan 

kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Mereka mengambil rumusan 

perzinahaan dari Hukum Islam, tetapi pemidanaannya mengambil jenis 

pemidanaan dari eks hukum Belanda, yakni pidana penjara
8
. 

Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa syari‟at Islam, hukum 

Islam maupun fiqih Islam, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang 

merujuk, maka dalam hal hukum keluarga dan kewarisan, maka hukum Islam 

itu tetaplah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Sebagaimana juga 

halnya, jika ada pemeluk agama lain yang mempunyai hukum sendiri di 

bidang itu, biarkanlah hukum agama mereka itu yang berlaku. Sebagaimana 

juga halnya, jika ada pemeluk agama mereka iu yang berlaku. Terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan hukum perdata lainya, seperti hukum perbankan 

dan asuransi, negara dapat pula mentransformasikan kaidah-kaidah hukum 

Islam di bidang itu dan menjadikan sebagai bagian dari hukum nasional kita. 
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Sementara dalam hal hukum publik, yang syariat Islam itu sendiri hanya 

memberikan antara-antara pokok, atau asas-asasnya saja, maka biarkanlah ia 

menjadi sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional. 

Di Indonesia, bukan saja hukum Islam dalam pengertian syariat yang 

dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi juga hukum adat, hukum eks kolonial 

Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan sudah diterima masyarakat, 

tetapi kita juga menjadikan berbagai konvensi internasional sebagai sumbar 

dalam merumuskan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum positif itu telah 

disahkan, maka yang berlaku itu adalah hukum nasional kita, tanpa menyebut 

lagi sumber hukumnya. Ada beberapa pihak yang mengatakan kalau hukum 

Islam dijadikan sebagai bagaian dari hukum nasionl. Dan syariat dijadikan 

sumber hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia, 

katanya akan menjadi negara Islam. “Saya katakan pada mereka, selama ini 

Belanda dijadikan sebagai hukum positif dan juga dijadikan sebagai sumber 

hukum, tetapi saya belum pernah mendengar orang mengatakan bahawa 

negara kita ini akan menjadi negara Belanda. UU Pokok Agraria, terang-

terangan menyebutkan bahwa UU itu dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah 

hukum adat, tetapi sampai sekarang sayajuga belum pernah mendengar orang 

mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara adat. Dimanapun di dunia 

ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, tetapi siapa yang mengatakan 

hukum Hindu tidak mempengaruhui hukum India modern. Ada beberapa studi 

yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan 

Myanmar. Hukum Perkawinan Pilipina, juga melarang perceraian. Siapa yang 
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mengatakan ini bukan pengaruh dari agama katolik yang begitu besar 

pengaruhnya di negara itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa 

mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang 

nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. 

Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara 

kita akan menjadi negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri 

kepada rakyatnya”. 

Berdasarkan uraian permasalahaan tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan ilmiah skripsi 

sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana syariah, yang berjudul : 

“PEMIKIRAN YUSRIL IHZA MAHENDRA TENTANG 

KONSTRUKSI HUKUM TATA NEGARA 

PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM PRESPEKTIF FIQIH 

SIYASAH” 

B. Batasan Masalah 

Agaar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada 

tentang hukum tata negara di Indonesia prespektif fiqih siyasah. Dalam hal ini 

penulis mengambil pemikiran Yusril Ihza Mahendra. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tulisan ini, maka skripsi yang akan diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah Ketatanegaraan di Indonesia yang ideal menurut Yusril 

Ihza Mahendra ? 

2. Apakah alasan Yusril Ihza Mahendra memilih bentuk hukum islam ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk ketatanegaraan di Indonesi 

yang ideal menurut Yusril Ihza Mahendra 

b. Untuk mengetahui alasan mengapa Yusril Ihza Mahendra memilih 

bentuk Hukum Islam 

2. Kegunaan penelitian 

a. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahhuan pada 

umumnya dan ilmu politik pada khususnya 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termsuk dalam penggolongan 

penelitian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan teori-teori dari buku-

buku yang berkenaan dengan permsalahan ini. Sedangkan dilihat dari 

sifatnya penelitian ini bersifat deskriktif yaitu menggambarkan bagaimana 

pemikiran Yusril Ihza Mahendra mengenai ketatanegaraan di Indonesia 

yang ideal dan apa alsannya memilih bentuk tersebut. 
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2. Sumber Data 

Dalam penulisan ini sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer 

dan data skunder. 

a. Data primer 

Adapun yang termasuk data primer dalam penulisan ini adalah buku-

buku Hukum Tata Negara yang membahas masalah ini, Fiqih 

Siyasah. 

b. Data Skunder 

Adapun yang termasuk dalam data skunder adalah jurnal, skripsi, 

kamus, artikel, majalah, yang berkenaan dengan pembahasan 

diatas. 

3. Metode Pengumpulan data 

Pengumpulan data primer dan skunder dilakukan melalui prosedur 

pencarian data, studi kepustakaan, kemudian melakukan identifikasi bahan 

menurut permasalahan yang diajukan. 

4. Metode Analisa Data 

Seluruh data primer dan skunder yang telah terkumpulkan 

diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan 

analisa pada data tersebut bersifat kuantitatif berdasarkan aturan serta teori 

yang relevan untuk ditemukan jawaban atas rumusan masalah dan hasil 

analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriktif. 
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5. Metode Penulisan 

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-

permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode Deduktif 

Menggambarkan keadaan umumnya yang ada kaitannya dengann 

masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab mengenai uraian 

pokok-pokok pembahasan adalah sebagai berikut 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang 

batas masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitia, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  BIOGRAFI TOKOH 

 Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang riwayat hidup 

pakar politik yang akan penulis ambil pemikiran mengenai pokok 

permasalahan ini. 

BAB III  KERANGKA TEORI 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian hukum tata 

negara, macam-macam bentuk tata negara, bentuk pemerintahan 

dan hukum Islam 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menjelasakan hasil dari penelitian dan 

pebahasan mengenai pemikiran yusril Ihza mahendra mengenai 

Hukum Tata Negara yang ideal diIndonesia. 

BAB V  KESIMPULAN 

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari apa yang telah 

penulis kaji mengenai permasalahan diatas dan juga dalam bab ini 

berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

penulis dan kesempurnaan tulisan ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


