
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan dalam bentuk yang beragam, berbeda wajah, tekanan

suara, sidik jari dan yang lainnya. Begitu pula dengan pola pemikiran, pribadi,

sikap, profesi, kecenderungan dan pandangannya terhadap sesuatu. Perbedaan

karekteristik manusia dan kecenderungan psikologisnya itu akan mengakibatkan

perbedaan mereka dalam menilai sesuatu dalam berbagai aspek, baik fiqhiyah atau

politik dan yang lainnya.1

Kehidupan manusia disebut berubah karena adanya perubahan pada saat

adanya perbedaan waktu. Perubahan pada manusia terjadi pada satu persatu

individu dan menyebabkanpula pada  kumpulan individu. Individu memiliki sifat

bawaan yang menjadi energi dirinya melakukan kegiatan.Sifat bawaannya yang

terutama adalah perkembangan.Untuk berkembang manusia membutuhkan faktor-

faktor yang bisa membantunya bertahan hidup seperti makanan dan minuman, dan

membutuhkan sarana untuk memperbesar jumlah dan perpanjangan generasi.2

Mawardi berpendapat, manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan

pihak lain dibandingkan pihak dengan makhluk-makhluk lain, dan karenamanusia

selalu memerlukan manusia lain, dan ketergantungannya satu sama lain

merupakan sesuatu yang tetap dan langgeng. Bukankah Allah berfirman dalam

Al-Qur’an bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk lemah, dan hal tersebut

1 Haswir dan Muhammad Nurwahid, Perbandingan mazhab, realitas pergulatan pemikiran
ulama fiqh, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), Cet. Ke-1, h. 15.

2 Junaidi lubis,Islam Dinamis, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 36.



memang yang dikehendaki oleh Allah agar manusia jangan menjadi takabbur dan

tidak tahu diri.3

Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia dalam keadaan lemah tanpa

memberi hal-hal yang akan memandu manusia kearah tercapainya kebahagiaan

hidup. Karenanya Allah memberikan kepada manusia otak yang akan

menuntunnya berprilaku tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan

akhirat. Hal itu berarti bahwa manusia harus memadukan antara kebahagiaan di

dunia dan kesejahteraan di akhirat.Rasulullah bersabda:”Orang yang terbaik di

antara kalian bukanlah ia yang mengabaikan kebahagiaan dunia demi

kesejahteraan akhirat, atau sebaliknya yang semata-mata mengejar kebahagiaan

dunia tanpa menghiraukan kesejahteraan akhirat; orang yang terbaik di antara

kalian ialah yang (dengan seimbang) memperhatikan kedua-duanya.”

Mawardi juga berpendapat bahwa perbedaan bakat, pembawaan dan

kemampuan antara manusialah yang merupakan pendorong bagi mereka untuk

saling membantu. Kalau misalnya manusia tidak berbeda satu sama lain, baik

bakat, pembawaan ataupun kemampuan, maka tidak mungkin mereka saling

membantu, dan bahkan manusia tidak saling memerlukan bantuan, sebab apa yang

tidak dapat dikerjakan oleh seseorang, orang lain pun tidak mampu juga.4

Kelemahan manusia, yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi

semua kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan

bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong

manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan akhirnya sepakat untuk

3 H. Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata negara, (UI-Press, 1993), h. 60.
4 Ibid, h. 60-61.



mendirikan sebuah negara. Dengan perkataan lain sebab lahirnya negara adalah

hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak

mereka yang mempelajari tentang cara bagaimanasaling membantu dan tentang

bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.5

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah

umat manusia.Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling

sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang.Sebagai bentuk

organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat

perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan

umat manusia.Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai

objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan,

ilmu hukum Tata Negara, Hukum Administarsi Negara, dan ilmu Administrasi

Pemerintahan ( Publik Administration), semuanya menjadikan Negara sebagai

pusat perhatiannya.6

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat

manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan

bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi

kepentingan dan mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka

perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan Secara politik, dan disebut body

politic atau negara (state) sebagai a society polically organized.7

5 Ibid, h. 61.
6 Jimly Asshiddiqie, Pengantar ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-

2, h. 9.
7 Ibid, h. 11.



Secara politis, Republik Indonesia adalah suatu negara yang merdeka dan

diakui kedaulatannya oleh dunia sejak tenggal 17 Agustus 1945. Bangsayang

besar ini berdiam sejak berabad-abad dari Sabang sampai Merauke. Di peta dunia

kepulauan Indonesia tampak sangat cantik karena dari baratsampai timur berjejer

pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi yang indah, mulai dari pulau

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau Nusa Tengara, pulau-pulau

Maluku dan Irian jaya. Secara keseluruhan pulau-pulau Indonesia berjumlah

13.667 buah pulau besar dan kecil,yaitu 6.044 buah pulau di antaranya telah diberi

nama, sedangkan 7.632 pulau belun diberi nama. Di pulau-pulau tersebut berdiam

penduduk yang bervariasi bahasa daerahnya, suku bangsanya, seni budayanya,

agama kepercayaannya, adat istiadatnya dan kebiasaannya. Bahkan bervariasipula

flora dan fauna yang indah yang tidak dijumpai dimanapun di muka bumi ini

selain Indonesia8.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 WIB Indonesia

mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya ke seluruh dunia. Proklamasi itu

ditandatangani atas nama bangsa Indonesia serta ditandatangani oleh Soekarno

dan Hatta, di Jalan Pegangsaan No. 56 Jakarta. Peristiwa ini dicatat dan akan

dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia sampai kiamat. Sejak hari proklamasi

kemerdekaan tersebut, sejarah bangsa Indonesia merupakan sejarah suatu bangsa

yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi

negaranya. Landasan berpijaknya adalah konstitusi dan ideologi yang mereka

ciptakan sendiri sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Faktor ruang

8 Inu Kencana Syafiie, Al Qur’an dan Ilmu Politik, (Jakarta: Rineka cipta, 1996), h. 182.



dan waktu adalah yang paling banyak menentukan penumbuhkembangannya.9

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi

pembentukan negara kesatuan RI. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan

negara RI yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, dan golongan

menjadi suatu negara kesatuan. Namun negara yang diproklamasikan

kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan

hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni

membentuk masyarakat madani, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sebelumnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah sejarah daripada suatu

bangsa yang bergerak dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya kembali

dari tangan penjajah. Semenjak proklamasi kemerdekaan  itu, sejarah bangsa

Indonesia adalah sejarah daripada suatu bangsa yang merdeka dan bernegara,

sejarah bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya.10

Demos berarti rakyat dan cratein berarti kekuasaan, dengan demikian

kekuasaan berada di tangan rakyat, dalam arti kekuasaan untuk, oleh dan dari

rakyat banyak. Lebih diharapkan agar terjadi kebebasan berkarya, kebebasan

menampilkan kebolehan dan penemuan ilmiah, kebebasan pers, kebebasan

berpendapat yang pada gilirannya cenderung melupakan dan melupakan

pertimbangan moral. Demokrasi pancasila berusaha untuk menyeimbangkan hak-

hak individu yang tertera dalam sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” dengan sila ketiga “

9 Ibid, h. 187.
10 Titik. Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD

1945 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke- 1, h. 110.



Persatuan Indonesia” yang memuat peraturan dalam mewujudkan kesatuan. Hal

ini karena sila-sila Pancasila itu sendiri memang harus saling kait dan

menguatkan11.

Di dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 tentang Sistem

Pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas

hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam

hal  ini terlihat bahwa  kata “hukum” dijadikan lawan kata “kekuasaan”.

Kekuasaan yang merupakan kajian ilmu politik, merupakan kemampuan

menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang banyak atas dasar

suatu sistem sanksi12.

Di Indonesia saat ini sesuai dengan demokrasi Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, kekuasaan tersebut hanya didistribusikan (distribution of

power), sehingga dengan demikian masing-masing pemegang kekuasaan tidak

terpisah secara drastis, tetapi saling konsultasi13.Hal ini adalah agar para lembaga

pemegang kekuasaan tersebut tetap adahubungan, dengan kata lain kekuasaan

hanya dibagi (distribution ofpower) dan bukan dipisah-pisahkan (separation of

power). Untuk itu supaya tidak terjadi penyelewengan maka para pemegang

lembaga kekuasaan harus taat kepada peraturaran perundang-undangan yang

11 Inu Kencana Syafi’i, Op cit, h.231.
12 Inu Kencana Syafiie, Op cit, h. 65.
13 Ibid, h.105.



mengaturnya, dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara

murni dan konsekuen14.

PPKI menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan menurut

UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang sesingkat

mungkin, untuk itu masih diperlukan masa-masa peralihan. Itulah sebabnya segera

keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) mengadakan sidang dan berhasil menetapkan Undang-undang

dasar dan memilih Presiden dan wakil Presiden Pertama Republik Indonesia yaitu

Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. . Sedangkan dalam menjalankan

kekuasaannya Presiden di bantu oleh komite nasional.15

Sebagai wujud sistem presidensial maka kabinet bertanggung jawab

kepada presiden. Tetapi tidak lebih dari satu setengah bulan terjadi perubahan

ketatanegaraan dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16

Oktober 1945. Isi dari maklumat menyebutkan, Komite Nasional Indonesia Pusat

(KNIP) sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan

menetapkan GBHN, serta menyetujui pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-

hari berhubung dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah badan pekerja

yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional

Pusat. Disisi lain akibat maklumat tersebut memberikan implikasi; Pertama,

Perubahan kedudukan KNIP dari yang semula sebagai pembantu presiden berubah

menjadi MPR dan DPR; Kedua, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial

menjadi perlementer yang dibuktikan bahwa menteri-menteri tidak lagi

14 Ibid, h.113.
15 Ttitik Triwulan Tutik, Op. Cit, h.116-117.



bertanggung jawab kepada presiden, tetapi bertanggung jawab kepada parlemen

(KNIP).16

Kemudian dikeluarkan pula Maklumat tanggal 14 November 1945 yang

merupakan konvensi ke arah sistem pemerintahan perlementer. Sejak saat itu

sistem presidensial beralih kepada sistem pemerintahan parlementer, walaupun

tidak dikenal dalam UUD 1945. Selama sistem ini berjalan yaitu sampai dengan

tanggal 27 Desember 1949, dan pada tanggal 3 November 1947 keluar pulalah

Maklumat Pemerintah tentang keinginan untuk membentuk partai-partai politik,

sehingga berlakulah sistem parlementer sekaligus sistem multi partai17.

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, maka pada tanggal 6 Juli 1959 Kabinet

Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Berdasarkan UUD 1945 Yang

diberlakukan kembali, Presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan.Ia

bukan saja Kepala Negara tetapi sekaligus juga Kepala Pemerintahan.Ia bukan

saja Kepala Negara tetapi sekaligus juga Kepala Pemerintahan.Dan melalui Tap

MPRS No.III Tahun 1963 menetapkan presiden Soekarno sebagai presiden

seumur hidup.

Selama kurun waktu 1959-1965 Presiden Soekarno dengan sistem

demokrasi terpimpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin yang otoriter.

Partai-partai yang pernah marak pada era demokrasi liberal secara praktis menjadi

lemah dan tak berdaya, kecuali PKI yang dapat memperluas pengaruhnya dengan

16 Ibid, h. 117.
17 Inu Kencana Syafiie, Op. Cit, h.190-191.



berlindung di bawah kekuasaan Soekarno; sementara Angkatan Darat dapat

memperluas peran dan kekuasaan politiknya.18

Sistem demokrasi terpimpin ternyata tidak melaksanakan Pancasila dan

UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara formal Pancasila dan UUD 1945

memang menjadi ideologi dan konstitusi resmi, tetapi realita kehidupan politik

yang berkembang di zaman demokrasi terpimpin jauh berbeda dengan apa yang

sesungguhnya dikehendaki. Pribadi Sokarno pada era ini telah berkembang

menjadi suatu kekuatan politik yang setingkat dengan partai-partai dan merupakan

faktor yang menentukan dalam kehidupan politik Indonesia sejak akhir tahun lima

puluhan. Jadi peranan pemerintah termanifestasi dalam diri Soekarno yang sangat

dominan dalam kehidupan politik.19

Di dalam hukum Islam memberikan batasan bahwa rakyat wajib patuh

kepada pemimpin selama pemimpin tersebut setia dengan norma kepemimpinan

yang mengikatnya. Jika ia merupakan wakil Tuhan di muka bumi maka

hakikatnya ia menjalankan amanat Tuhan, dengan demikian norma yang menjadi

arah perjalanan kepemimpinannya ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Untuk

wilayah, Islam juga telah mengatur batasannya, tetapi dari segi falsafahnya semua

ummat Islam itu berada di dalam satu kepemimpinan. Dari norma-norma yang ada

ini disusunlah menjadi konsep dasar kepemimpinan yang disesuaikan dengan

tuntutan waktu. Berbeda kepemimpinannya berbeda pula gayanya dalam

18 Moh. Mahmud, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),Cet. Ke-3, h.137.

19 Ibid, h.155.



menjalankan kewenangannya.20 , Islam tampaknya lebih menekankan kepada

pemimpin, yaitu menyatunya antara perkataan dan perbuatan (tutur-kata dari

prilaku), mereka menyampaikan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar

dan bertindak atas dasar kebenaran itu.

Keengganan penguasa atau pemimpin untuk bermusyawarah dengan orang

lain dari orang-orang yang pantas untuk dimintai pendapatnya, dan hanya

berpegang dengan pendapatnya sendiri, dianggap suatu sikap diktator. Sikap

diktator membawa kepada kezaliman dan kezaliman membawa kepada kegelapan

dihari kiamat. Allah mengharamkan rahmat-Nya atas diri penguasa atau

pemimpin tersebut dan menjadikannya tersingkirkan di antara rakyat.Sikap

diktator atau sikap sewenang-wenang dilarang dalam syariat Islam.21

Permasalahannya adalah sejarah Indonesia memperlihatkan pertentangan

antara idealisme dan realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintan yang

adil dan akan melaksanakan demokrasi sebaik-baiknya, serta kemakmuran rakyat

yang sebenarnya. Bertolak belakang dengan realita dalam pemerintahan itu

sendiri, karena padakenyataannya dan dalam perkembangannya kelihatan semakin

jauh dari demokrasi yang sebenarnya.22

Apalagi tindakan –tindakan pemerintah yang bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar, Presiden yang menurut Tap MPRS/III/63adalah presiden

konstitusional yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat di ganggu gugat,

20 Junaidi Lubis, op. cit., h. 52.
21 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet-1, h. 61.
22 Ibid, h.198.



mengangkat dirinya sendiri menjadi formatur kabinet dan menjadi presiden

seumur hidup. Dengan itu ia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab

dan tidak memikul tanggung jawab. Pemerintah yang dibentuk dengan cara yang

ganjil tersebut diterima begitu saja oleh parlemen, dengan tiada mengatakan

keberatan yang prinsipil23, keadaan tersebut di atas semakin dirancukan berbagai

keadaan diantaranya rancunya hubungan antara legislatif dan eksekutif.

Dari permasalahan diatas  terdapat beberapa pertanyaan Bagaimana Study

Analisa Tap MPRS III/1963 menurut Perspektif Hukum Indonesia?, dan

Bagaimana Kepemimpinan Presiden (Study Analisa Tap MPRS III/1963)

Menurut Perspektif Fiqh Siyasah?.

Atas uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik melanjutkan

penelitian ini dengan judul skripsi: KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM

POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN MENURUT

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Study analisa Tap No. III/MPRS/1963).

B. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan Masalah ini akan terfokus Pada Kepemimpinan dalam sistem

politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin menurut perspektif fiqh

siyasah (Study Analisa Tap MPRS/III/63. Tujuannya agar permasalahan yang

akan dibahas nantinya tidak meluas dan terarah.

23 Ibid.



C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana Study Analisa Tap MPRS III/1963menurut Perspektif Hukum

Indonesia ?

2. Bagaimana Kepemimpinan Presiden (Study Analisa Tap MPRS III/1963)

Menurut Perspektif Fiqh Siyasah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Study Analisa Tap MPRS III/1963 1963 menurut perspektif

Hukum Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana Kepemimpinan Presiden (Study Analisa Tap

MPRS III/1963) Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian library research (studi

kepustakaan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara

menggunakan atau memanfaatkan sebanyak mungkin literatur –literatur

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini literatur –

literatur yang ada kaitannya dengan kepemimpinan dalam sistem politik di

Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan Tap MPRS III/63.



2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah

a. Data primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan  Sistem politik

Indonesia pada masa demokasi terpimpin dan TAP MPRS/III/63,

Kepemimpinan, ilmu politik  Islam, dan ilmu kenegaraan dalam Fiqh

Islam,

b. Data sekunder yaitu buku-buku/literature-literatur, dan sumber-sumber

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Tekhnik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan (library

research)yaitu dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan

ilmu kenegaraan dalam Fiqh Islam juga buku-buku yang ada kaitannya

dengan sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan

TAP MPRS/III/63, dan kepemimpinan siyasah / politik Islam ,  literatur-

literatur, kamus, Koran, majalah, makalah, dan hasil studi terhadap

masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, maka dapat dianalisa dengan

menggunakan metode kualitatif dan deduktif, Analisa deduktif dilakukan

dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul.

Dalam hal ini, data-data mengenai TAP MPRS III/63 dan Sistem politik

Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, kepemimpinan di suatu negara

dan ilmu kenegaraan dalam Fiqh Islam dikumpulkan dan dianalisa untuk



kemudian dijadikan acuan dalam membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya

digunakan juga metode analisis isi (qualitative content analysis), yaitu

menganalisa materi-materi yang ada secara kualitatif .Dalam hal ini,

semua informasi yang telah didaat diperiksa kembali untuk dilakukan

analisis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (tiga) bab. Pada masing-masing bab

terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk

mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam

tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, pembatasan

masalah, rumusan masalah,tujuan dan manfaat penulisan, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Sistem politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

Pada bab ini kan diuraikan tentang kemerdekaan Indonesia,

sistem politik/pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin dan

tentang TAP MPRS III/63.

BAB III : Tinjauan umum tentang negara dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Pada bab ini akan diuraikan tentang negara, unsur-unsur negara,

politik/kekuasaan negara, konsep kepemimpinan dan Ahlul Halli

wal Aqdi dalam perspektif fiqh siyasah.



BAB IV     :Analisa kepemimpinan dalam sistem politik Indonesia pada masa

Demokrasi Terpimpin menurut perspektif Fiqh Siyasah (Study

Analisa Tap. MPRS/III/1963).

Pada bab ini akan diuraikan Study Analisa Tap MPRS III/1963

menurut Perspektif hukum Indonesia, dan Kepemimpinan

Presiden (Study Analisa Tap MPRS III/1963) Menurut perspektif

fiqh siyasah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini yang dikemukakan tentang kesimpulan dan saran

hasil dari penelitian ini beserta saran yang dikemukakan


