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ABSTRAK 

 

PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA MENURUT PANDANGAN MUNAWIR 

SJADZALI 

 

Oleh 

Ahmat Dulah 

Prinsip adalah asas atau aturan dasar dalam bertindak dan berfikir secara 

benar yang dimiliki oleh seseorang yang bersumberkan dari Al-Qur’an dan As-

Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Dalam bernegara ada lima prinsip pertama: Prinsip musyawarah atau 

konsultasi (Syura), kedua, Prinsip ketaatan kepada pemimpin, ketiga, Prinsip 

keadilan (Al-‘adalah), keempat, Prinsip persamaan (Al-musawah). kelima, Prinsip 

hubungan antar umat dari berbagai agama.    

 Rumusan masalah dalam skripsi ini “Pemikiran Munawir Sjadzali tentang 

Prinsip-prinsip Bernegara dan Relevansi Pemikiran Munawir Sjadzali tentang 

Prinsip-prinsip Bernegara di Indonesia..?”. Tujuan dari penulisan skripsi adalah 

untuk mengetahui Bagaimana Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Prinsip-

prinsip Bernegara dan Relevansi Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Prinsip-

prinsip Bernegara di Indonesia.?. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah 

penelitian pemikiran (pustaka) dimana sifat penelitian ini adalah deskriptif 

analisis, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca, 

menelaah serta menganalisis buku-buku, majalah, buletin, jurnal dan karya ilmiah 

lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini yang kemudian data yang 

diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. 

Sedangkan metode analisisnya adalah; metode diskriptif-analitis dan metode 

analisis isi (Content Analysis).      

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemikiran Munawir Sjadzali tentang 

Prinsip-prinsip Bernegara, dapat dikatakan bahwa dalam kitab suci umat Islam itu 

terdapat seperangkat prinsip-prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Selebihnya baik dalam Al-Qur’an maupun As-

sunnah Rasul tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus di anut,  

tetapi yang  paling pokok  dan  utama yang harus dimiliki dalam bernegara ialah 

musyawarah atau syuro. Relevansi Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Prinsip-

prinsip Bernegara di Indonesia adalah bagi Munawir Sjadzali, prinsip utama Islam 

telah diberlakukan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu terjadinya 

musyawarah untuk mufakat dalam proses pembentukan dasar negara Indonesia. 

Melalui musyawarah untuk mufakat itulah menjadi dasar pokok bagi kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Munawir Sjadzali mengatakan bahwa 

yang  paling pokok  dan  utama yang harus dimiliki dalam bernegara ialah 

musyawarah atau syuro. 
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MOTTO 

 

                             

                          

          

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. (Q.S Ali- Imran: 159). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

       Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis akan 

menjelaskan pengertian judul skripsi ini sehingga tidak menimbulkan keraguan 

dan kerancuan persepsi. Skirpsi ini berjudul: “Prinsip-prinsip Bernegara 

menurut Pandangan  Munawir Sjadzali”. Adapun istilah yang dipandang 

perlu dijelaskan ialah : 

       Prinsip merupakan petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip-

prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan 

arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap 

kehidupan kita. 

       Menurut bahasa prinsip adalah asas, kebenaran umum maupun individual  

yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk  

berfikir dan bertindak, yang memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap 

kehidupan seseorang. 

       Istilah Negara, menurut Ahmad Syafii Ma´arif, negara adalah sejumlah 

orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan secara politik 

dibawah suatu pemerintahan yang berdaulat yang hampir sepenuhnya bebas 

dari pengawas luar serta memiliki kekuasaan pemaksa demi mempertahankan 

keteraturan dalam masyarakat.
1
 

                                                           
1
Ahmad Syafii Maarif,Studi Tentang Peraturan dalam Konstituante Islam dan Masalah 

Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1985 ),  h. 12. 



 
 
 
2 
 

       Dengan kata lain negara itu diartikan, sejumlah manusia yang mendiami 

suata daerah (teritorial) yang berada diwilayah tertentu dengan syarat manusia 

itu merdeka dan teratur, tunduk pada suatu kekuasaan tertinggi di bawah suatu 

pemerintahan yang mempunyai hak yang dipertua.
2
 

        Munawir Sjadazali adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat, 

yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-

1988) hingga Kabinet Pembangunan V (1988-1993), lahir di Klaten, 7 

November 1925 meninggal di Jakarta, 23 Juli2004(pada umur 78 tahun). 

Pendidikan universiternya di luar negeri pada University of Exeter, Inggris 

(1953-1954) dan Georgetown University, Washington DC.,A.S.,serta 

memperoleh gelar M.A, dengan tesis Indonesia‟s Muslim Parties and Their 

Political Concepts(1959).
3
Jadi yang di maksud dengan judul “Prinsip-prinsip 

Bernegara menurut Pandangan Munawir Sjadzali”. Adalah studi analisis 

tentang Prinsip-prinsip Bernegara menurut pemikiran Munawir Sjadzali. 

B. Alasan Memilih Judul  

       Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik dan memilih 

judul tersebut yaitu : 

1. Alasan Objektif 

a. Masalah Prinsip bernegara adalah masalah yang selalu aktual 

diperbincangkan, dan dikaji bahkan diperdebatkan. 

                                                           
       

2
M.Usman Pembangunan Jiwa Negara dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Agus Salim, 

1953), h. 83. 
3
https://id.wikipedia.org/wiki/Munawir_Sjadzali di akses pada Tanggal 28 Mei 2017 pukul 

16:07. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/23_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/23_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/23_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/Munawir_Sjadzali
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b. Permasalahan Prinsip-prinsip bernegara di Indonesia dalam pemikiran 

politik Islam masih diperdebatkan dan menimbulkan implikasi yang 

mengarah pada perpecahan umat. 

c. Munawir Sjadzali adalah seorang pakar dan pengamat politik  yang saat 

ini pemikirannya masih eksis dalam mengkaji permasalahan Islam dan 

politik di Indonesia. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

pemikiran politik Munawir Sjadzali Prinsip-prinsip bernegara. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 

pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah jurusan Siyasah. 

b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan cukup banyak 

dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan 

skripsi ini. 

c. Belum ada yang memilih judul skripsi ini di Fakultas Syariah Jurusan 

Siyasah. 

C. Latar Belakang Masalah 

        Prinsip merupakan petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip-

prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan 

arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap 

kehidupan kita. 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk 

dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di 

antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi 
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dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Prinsip-prinsip ini dianggap seperti hak-hak allah SWT dalam bidang 

politik, karena sejauh mana hal itu dianggap sebagai hak umat Islam untuk 

menuntut para penguasa agar menghormati prinsip-prinsip konstitusional atau 

etika-etika ini, sejauh itu pula hal tersebut menjadi kewajiban atas umat Islam 

dengan kapasitasnya sebagai kelompok dan kewajiban atas setiap orang yang 

mampu dengan kapasitasnya sebagai individu, untuk memegang erat prinsip-

prinsip ini mengajak orang lain untuk memegangnya serta mencari 

penyelesaian padanya. 

Jika tidak menemukan kesepakatan antara ulama syri‟at tentang prinsip-

prinsip ini, sebabnya bukan pada perbedaan seputar prinsip-prinsip itu saja, 

artinya sekitar apakah Islam membawa atau tidak membawa asas itu. 

       Sejarah telah mencatat bahwa persoalan pertama pasca wafatnya 

Rasulullah SAW adalah masalah politik tantangan ini menimbulkan persoalan 

baru tentang identitas umat Islam sehingga Islam seolah-olah telah usang 

dalam urusan kecuali ibadah dan tidak mampu memecahkan persoalan yang 

baru sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan modernitas. Dari 

persoalan-persoalan inilah titik awal bangkitnya pada reformer modern Islam 

untuk menata kembali kebangkitan Islam (Islamic Renaissance) dan 

menerapkan kembali paham Islam yang modern. 

       Pada Masa ini  Munawir Sjadzali muncul sebagai figur pendukung 

Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Munawir Sjadzali menyatakan 
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bahwa sementara Islam tidak mempunyai pilihan terhadap sistem politik 

apapun, ia tetap memiliki satu kumpulan ajaran agama yang berkaitan dengan 

negara.
4
 Dalam bukunya, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan 

Pemikiran, Munawir sjadzali meletakkan argumen dasarnya pada empat hal: 

doktrin Islam (Al-Qur´an dan Hadits), sejarah awal Islam, sejarah pemikiran 

Muslim perihal politik, dan praktik politik Islam. 

       Munawir Sjadzali berpendapat bahwa masyarakat Muslim Indonesia perlu 

menafsirkan ulang ajaran Islamnya untuk menjawab tantangan zaman. 

Munawir Sjadzali juga menafsirkan ulang apa yang mesti dilakukakan oleh 

seorang muslim dalam persoalan politik maupun kemasyarakatan ia 

mengelaborasi gagasan dalam banyak karya, diantara karya-karya tersebut 

Munawir Sjadzali menjelaskan empat hal yang dapat mendukung gagasannya 

dia mengukur keempat elemen tadi dengan pengertian politik tradisi barat 

modern. 

       Mengenai elemen pertama, ajaran Islamia menganalisis Al-Qur´an, ia 

tidak menemukan contoh sistem politik, tetapi menemukan nilai-nilai 

bagaimana hidup dalam sebuah masyarakat. ia merujuk pada: 

 pentingnya posisi manusia dia atas bumi. Ketaatan kepeada kepemimpinan, 

musyawarah atau konsultasi (syura), keadilan (Al-„adalah), persamaan (Al-

musawah,) dan  hubungan Muslim dan non-Muslim. 

 

                                                           
     

4
Munawir Sjadzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa (Jakarta: UI-

Press,1993), h. 40. 
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       Dalam hal ini Munawir Sjadzali menjelaskan berdasarkan Firman-Nya 

Surat An-NisaAyat 59 : 

                       

                           

          

       Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS.An-

Nisa: 59).
5
 

        

       Pada elemen kedua masa awal Islam, ia mendeskripsikan apa yang 

dipercaya pemikir muslim sebagai “tipe ideal masyarakat Islam”, yaitu dari 

masa Nabi sampai Al-Khulafa Al-Rasyidun. Munawir Sjadazali mendapatkan 

bahwa selama 4 khalifah, tidak ada metode standar penunjukan kepala negara. 

       Elemen ketiga berkaitan dengan wacana politik Islam sejak masa klasik 

hingga modern.Munawir Sjadzali mendapatkan bahwa enam pemikir pada 

periode klasik dan pertengahan mempunyai pendapat berbeda mengenai 

konsep negara. Diantara mereka, hanya Al-Farabi lah yang mengidealisasikan 

elemen-elemen kenegaraan tanpa memperhatikan dimana seorang tinggal. Bagi 

Munawir Sjadzali, ini mengindikasikan bahwa konsep ini lebih baik 

diklasifikasikan. Secara proposional didalam wilayah historis dari pada doktrin.  

                                                           
      

5
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 69. 
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       Elemen keempat berkenaan dengan dua kali periode praktik politik Islam      

pertama adalah periode klasik, dengan pembahasan di sebut Syi´ah, Khawaarij, 

dan Mu´tazilah. kedua adalah periode modern, membagi dunia Islam menjadi 

tiga wilayah : pertama, Saudi Arabia, Maroko dan Jordania. Kedua, Mesir dan 

negara Islam lain. Ketiga, terdiri dari Turki dan Pakistan.
6
 

D. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang diatas, agar diperoleh pembahasan yang 

konsisten mengenai obyek material yang dikaji. Maka masalah yang menjadi 

perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana Prinsip-prinsip Bernegara menurut Munawir Sjadzali ? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Munawir Sjadzali tentang Prinsip-prinsip 

Bernegara  di Indonesia ? 

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1).   Bagaimana Prinsip-prinsip Bernegara menurut Munawir Sjadzali ? 

2). Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Munawir Sjadzali 

tentang Prinsip-prinsip bernegara di Indonesia.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Teoritis 

                                                           
      

6
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara:Ajaran,Sejarah,dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 

 1993),h. 211. 
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a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami 

prinsip-prinsip bernegara. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan prinsip-

prinsip bernegara. 

c. Untuk memenuhi salah satu syarat akademisi dalam rangka 

menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

2. Praktis  

a. Sebagai acuan bagi penelitian yang lain dalam penelitian yang sama 

b. Sebagai refrensi pemerintah dalam penelitan tentang prinsip-prinsip 

bernegara. 

F. Metode penelitian 

        Untuk mencapai pengetahuan yang benardalam suatu penelitian, maka 

diperlukan suatu metode yang mampu menghantarkan peneliti  untuk 

mendapatkan data yang akurat, sehingga dapat diuji kebenarannya, dan untuk 

mempermudah mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang 

sedang dibahas, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

       Metode dalam suatu penelitian merupakan hal  yang sangat esensial, sebab 

dengan adanya metode akan dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian, 

penulis menggunakan metode : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yaitu  

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 
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(kepustakaan), baik berupa buku-buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian dari penelitian terdahulu.
7
 

b. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, 

artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan 

angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti.
8
 

2. Jenis dan Sumber Data 

a.  Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data primer (pokok) dan 

data sekunder (tambahan).Data Primer yaitu data yang langsung dapat 

diperoleh menggunakan buku-buku yang dikarang oleh Munawir 

Sjadzali. Data Sekunder literatur tambahan berupa buku, koran, media 

“online”, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel dll. 

b. Sumber data yang diperoleh dari data yang telah diteliti dan dikumpulkan 

oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa 

buku, koran, media “online”, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel yang 

dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan 

penelitian ini. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

       Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu 

                                                           
       

7
Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), h. 9. 

      
8
Ibid, h. 5. 
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mencari data mengenai obyek penelitian
9
dan mengumpulkan data mengenai 

suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, 

artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang 

berupa bahan-bahan pustakayang berkaitandengan cara menelaah sumber-

sumber kepustakaan tersebut. 

4. Metode Pengolahan Data 

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu 

tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang 

akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan 

jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur‟an dan hadits, atau 

buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan. Kemudian 

ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
10

 

 

 

                                                           
      

9
Suharsini Arikunto, Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek (Ed.) Cet.4 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), h. 236. 

       
10

Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: 

BalaiPustaka, 2006), h. 107. 
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5. Metode Analisa Masalah 

      Adapun metode analisa masalah yang penulis gunakan adalah metode 

analisis isi (Content Analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan 

terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Metode 

ini digunakan penulis dengan  melihat struktur isi pemikiran Munawir 

Sjadzali tentang Prinsip-prinsip bernegara, karena dengan menggunakan 

metode analisis isi (Content Analysis)  penulis dapat menganalisis semua 

bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, maupun semua bahan-

bahan dokumentasi yang lain. 
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA 

 

A. Pengertian Prinsip dan Negara 

   Prinsip merupakan petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip-

prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan 

arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap 

kehidupan kita. 

Menurut bahasa prinsip adalah asas  kebenaran umum maupun individual  

yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk  

berfikir dan bertindak, yang memberikan arah serta tujuan yang jelas pada 

setiap kehidupan seseorang dalam bermasyarakat dan bernegara. 

Sedangkan arti dari Negara, belum ada suatu definisi yang di-sepakati 

tentang negara. Namun, secara umum mungkin dapat dijadikan sekedar 

pegangan sebagaimana lazim dikenal dalam hukum internasional bahwa suatu 

negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yaitu;  

1. rakyat atau sejumlah orang, 

2. wilayah tertentu, 

3. pemerintahan yang ber-wibawa dan berdaulat. 

Kita cenderung memahami suatu negara sebagai suatu kehidupan 

kelompok manusia yang didirikan atas dasar sebagai makhluk sosial, makhluk 

yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak 

mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama 

dengan pihak lain, padahal negara itu juga didirikan atas dasar fungsi manusia 
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sebagai khalifah Allah (pengatur dan pengelola) di bumi yang mengemban 

kekuasaan sebagai amanah-Nya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani 

hidup ini harus selalu sesuai dengan perintah-perintah-Nya dalam rangka 

mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan, bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan 

melaksanakan prinsip amar ma‟ruf dan nahi munkar merupakan tujuan yang 

mengandung makna perintah untuk senantiasa melakukan kebaikan dan 

mencegah kerusakan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.
11

 

B. Prinsip Negara Dalam Islam 

       Di dalam Al-quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk 

dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di 

antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi 

dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

       Al-quran merupakan sumber ajaran Islam yang isinya mencakup segala 

aspek kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan 

dengan alam lingkungannya. Al-quran juga memerintahkan agar umat Islam 

melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya dan melarang mereka mengikuti 

kehendak dan ajakan setan. 

1.  Di antara ajaran Islam terdapat pula ajaran yang berkenaan dengan 

kehidupan politik atau ketatanegaraan. Oleh karena itu, sebagai 

                                                           
      

11
 Abdul Hamid Mutawalli, Al-hisbah fi Islami, (cetakan ke-4), h. 6. 
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konsekuensi logis perintah di atas, maka umat Islam menuntut dan 

berjuang menegakkan negara. 

       Negara yang dikehendaki umat Islam adalah negara yang bersistem 

ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam, dan tidak perlu atau bahkan 

jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Dengan demikian sistem 

ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah 

dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan para Khulafa Al-Rasyidin.  

2. Pelaksanaan prinsip-prinsip ketatanegaraan pada masa Rasulullah dan Al-

Khulafa al-Rasyidin dapat disebut sebagai sistem ketatanegaraan yang 

ideal dalam Islam. 

       Adapun bentuknya tidak ditentukan dalam Al-quran dan Sunah Rasul. 

Apakah kerajaan atau republik karena esensinya tidak terletak pada 

bentuknya, akan tetapi ada pada prinsip-prinsip umum yang sudah digariskan 

dalam Al-quran dan Sunah Rasul. Namun ada suatu isyarat yang diberikan Al-

quran agar umat Islam membentuk negara kesatuan.
12

 Meskipun demikian, 

manusia diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan menentukan 

sendiri bentuk negara yang paling baik bagi mereka. Boleh saja bentuk 

pemerintahan suatu negara itu kerajaan, namun secara faktual prinsip-prinsip 

syari‟ah berjalan dan diterapkan secara konsekuen. Sebaliknya, suatu bentuk 

pemerintahan republik, namun mengabaikan prinsip-prinsip umum hukum 

Islam, jelas itu bukan merupakan suatu tipe negara ideal menurut Al-quran 

dan sunah, bahkan menjadi kontradiktif dengan jiwa syari‟ah. 

                                                           
      

12
Jalaludin As-Suyuthi, Tarikh Al-Khulafa, (Darul kutub Al-Ilmiyah), h. 183. 
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       Pada masa Khulafa Al-Rasyidin umat Islam memilih dan menggunakan 

sistem khalifah, dengan pertimbangan bahwa sistem inilah yang paling cocok 

bagi mereka saat itu. Sistem khalifah dapat disebut sebagai salah satu bentuk 

ijma‟ (konsensus) para sahabat nabi ketika itu. Namun konsensus itu bukan 

merupakan suatu konsep yang kaku yang secara mutlak harus diterapkan pada 

setiap saat dan tempat. Pada masa kontemporer dimungkinkan untuk diganti 

dengan sistem yang lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama atau 

berdekatan, misalnya bentuk republik. 

       Ibnu Taimiyah, salah seorang pelopor pembaharuan dalam Islam dan 

seorang penganjur ijtihad dalam rangka kembali kepada Al-quran dan sunah, 

dalam teori kenegaraannya lebih mefokuskan pada peran syari‟ah dalam 

negara. Beliau memahami apapun bentuk pemerintahan dalam Islam ia 

semata-mata alat syari‟ah.
 
Dengan demikian, beliau lebih menekankan pada 

supermasi hukum Islam ketimbang bentuk pemerintahan yang formal. 

       Begitu pula cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara tidak 

terdapat petunjuk dalam Al-qur‟an maupun As-Sunnah Nabi, selain petunjuk 

yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam 

masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui 

musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu 

harus diselenggarakan. Itulah salah satu sebab utama mengapa dalam masa 

empat Khulafa Al-Rasyidin itu ditentukan melalui musyawarah, tetapi pola 

musyawarah yang ditempuhnya beraneka ragam. 
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       Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu 

musyawarah terbuka, terutama oleh lima tokoh yang mewakili semua unsur 

utama dari masyarakat Islam pada waktu itu. Umar bin Khattab diangkat 

sebagai khalifah kedua melalui penunjukan Abu Bakar setelah mengadakan 

konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior dan tidak melalui 

pemilihan terbuka. Usman bin Affan dingkat melalui pemilihan dalam satu 

pertemuan terbuka oleh dewan formatur yang ditunjuk oleh Khalifah Usman 

berdasarkan pertimbangan kualitas pribadi masing-masing. Ali bin Abi Thalib 

diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, tetapi dalam suasana 

kacau sehingga keabsahan pengangkatan Ali
 
Keempat khalifah itu senantiasa 

melestarikan tradisi musyawarah dalam mengelola urusan negara dan 

menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. 

       Sebagaimana yang telah dikemuka-kan di atas bahwa manusia itu sebagai 

makhluk sosial dan sekaligus sebagai khalifah Allah di bumi ini. Makna 

khalifah dilihat dari segi hukum Allah adalah sebagai pengemban amanah 

Allah. Dalam hal ini, Allah telah melimpahkan suatu tugas kepada manusia 

untuk mengatur dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya menurut 

ketentuan-ketentuan yang ia gariskan. 

       Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu 

diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah swt., karena 

Allah swt. adalah sumber dari segala kekuasaan. Alquran menegaskan bahwa 

Allah swt. sebagai pemilik kekuasaan yang dapat Dia limpahkan kepada siapa 

saja yang Dia kehendaki, demikian pula Dia mampu merenggut kekuasaan 
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dari siapa saja yang Dia kehendaki. Dengan demikian, ke-kuasaan yang 

dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah swt Yang Maha Kuasa. 

Oleh karena itu manusia dalam menunaikan amanah itu hendaklah berpegang 

pada prinsip-prinsip umum hukum Allah Ta‟alla sebagai berikut: 

1.    Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah 

Perkataan amanah tercantum dalam Al-quran surah An-Nisa: 58 yang 

berbunyi: 

                         

                        

    

       Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat (Q.S An-Nissa: 58).
13

 

  

       Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa  

1) manusia diwajibkan menyampai-kan amanah kepada yang berhak me-

nerimanya. 

2) manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. 

       Perkataan amanah yang secara leksi-kal berarti “tenang dan tidak 

takut”. Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung 

pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang 

                                                           
      

13
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 69. 
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lain dengan rasa aman”. Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa 

dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipaham 

sebagai suatu pen-delegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu 

kekuasaan dapat disebut sebagai mandate yang bersumber atau berasal 

dari Allah swt. 

2.    Prinsip Musyawarah 

Dalam Alquran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah 

sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam. Ayat pertama terdapat dalam 

surah dalam surah Ali Imran : 159 

                        

                           

                

        Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.(Q.S. Ali-Imran: 159).
14

 

 

       Ayat di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang 

menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil 

keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat-nya. Lebih 

tegasnya umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 56. 
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masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap 

penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya. 

       Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar 

pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam 

memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu peng-ambilan 

keputusan. Jika dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah 

suatu prinsip konstitusional dalam Islam yang wajib dilaksanakan dalam 

suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan 

yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dengan demikian  

musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang 

absolut dari seorang penguasa atau kepala negara. 

3.    Prinsip Keadilan 

       Perkataan keadilan sama hal dengan musyawarah yang bersumber dari 

Alquran. Cukup banyak ayat-ayat Alquran yang menggambarkan tentang 

keadilan, di antaranya terdapat dalam surah An-Nisa‟ (4): 135 

                          

                            

                          

        

       Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya 

ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 
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kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 

dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan.(Q.S. An-Nisa: 135).
15

 
 

       Dari ayat tersebut di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Orang-orang yang beriman wajib menegakkan keadilan. 

2. Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi 

karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. 

3. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu. 

4. Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. 

       Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Al-

quran. Oleh karena Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilan-Nya 

penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya (rahman dan rahim). 

Dalam Islam, keadilan adalah kebenaran. Kebenaran adalah merupakan 

salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang di dalam 

Alquran disebut al-haq. Oleh karena itu, Al-Syaukani, sebagaimana yang 

dikutip Abd. Muin Salim, menyatakan bahwa keadilan adalah 

menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Alquran 

dan sunah, bukan menetapakn hukum dengan pikiran.
 

        
Apabila prinsip keadilan dibawa ke fungsi kekuasaan negara, maka ada 

tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan 

sebagai pemegang kekuasaan, yaitu: 
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1) Kewajiban menerapkan kekuasaan negara yang adil, jujur, dan 

bijaksana 

2)  Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya 

3) Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan 

Allah. 

4.    Prinsip Persamaan  

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari  alquran 

surah al-Hujurat: 13, berbunyi: 

                           

                         

        Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat: 13).
16

 

 

       Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah 

menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang 

pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-

pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua 

manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupkan suatu 

kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki 

kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan. 
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23 
 

5.   Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia 

       Dalam Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga 

dilindungi sepenuhnya. Dalam hal ini ada dua prinsip yang sangat penting 

yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan 

terhadap hak-hak tersebut.
17

 Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan 

dalam  alquran antara lain dalam surah al-Isra‟ : 70, berbunyi: 

                      

                         

       Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-

Isra‟: 70).
18

 

 

       Ayat tersebut di atas dengan jelas mengekspresikan kemuliaan 

manusia yang di dalam teks Alquran disebut karamah (kemuliaan). Hal itu 

mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia 

sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut ditekankan pada tiga hal, 

yaitu: 1) persamaan manusia; 2) martabat manusia; dan 3) kebebasan 

manusia. 
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6.   Prinsip Peradilan Bebas 

       Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam 

Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam mengambil 

keputusan. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan 

terhadap siapapun berdasarkan ayat dalam surah An-Nisa: 58 berbunyi: 

                          

                             

       Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. (Q.S. An-Nisa: 58).
19

 

 

       Dengan demikian putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan 

hukum terhadap siapapun. Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan 

hanya sekedar cirri bagi suatu negara hukum, akan tetapi juga ia 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. 

Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan 

persamaan hukum. 

7.    Prinsip Perdamaian 

       Islam adalah agama perdamaian. Olehnya itu alquran sangat 

menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian sebagaimana yang 

termaktub dalam surah Al-Baqarah : 208: 
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       Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 

208).
20

 

 

       Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang 

terlarang dalam  alquran. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat 

dan bersifat defensif atau membela diri. 

8.    Prinsip Kesejahteraan 

       Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan 

keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat 

atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan 

masyarakat.  alquran telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana 

untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukannya 

dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. 

Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah : zakat, sadaqah, hibah, 

dan wakaf. Mungkin juga dari pendapatan negara seperti pajak, bea, dan 

lain-lain.
21

 

9.    Prinsip Ketaatan Rakyat 

Prinsip ketaatan rakyat telah ditegaskan  alquran dalam surah An-Nisa‟: 59 

sebagai berikut: 
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       Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap 

dirinya bersih sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-

Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun. (Q.S. An-Nisa: 59).
22

 

       Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa “menaati Allah” itu berarti 

tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah, “menaati Rasul” ialah tunduk 

kepada ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad saw., dan 

“menaati ulil amri” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-

petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya, 

selama ketetapan-ketetapan itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah 

dan Rasul-Nya.
23

 

       Islam adalah agama universal, agama yang membawa misi rahmatan lil 

alamin. Islam juga memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan 

yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara mengatur perekonomian, 

penegakan hukum, konsep politik, dan sebagainya. Salah satu bukti tercatat 

dalam sejarah, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menyatukan 

masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai agama dan peradaban 

yang berbeda dalam satu tatanan masyarakat madani. 

       Urusan kenegaraan pada pokoknya  merupaka bagian integral risalah 

Islam. Dalam menangani dan mengatur maslah-maslah sosial politik umat, 

diantara prinsip-prinsip yang harus diakui adalah prinsip syura, membentuk 

                                                           
      

22
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 69. 
      

23
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral,(Jakarta: Tintamas, 1973), h. 62-63. 



 
 
 

27 
 

negara sebagai alat untuk menjalankan hukum-hukum Allah yang berlaku 

sepanjang zaman selama hukum-hukum Allah memberikan bentuk itu bersifat 

langgeng (abadi) akan tetap terjamin dan terjaga kebenaran sampai ahir zaman. 

       Sifat dan watak asli hukum-hukum Allah (syariat Islam) memberikan bukti 

tentang keharusan menegakan negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-

hukum tersebut; terdapat petunjuk kuat bahwa hukum-hukum itu diwahyukan 

demi menciptakan negara dan mengorganisasikan sebagai aspek kehidupan 

sosial, politik, ekonomi maupun budaya dalam masyarakat. 

       Konsep Islam mengenai kehidupan sebagaimana yang telah dipaparkan 

oleh Al-Qur‟an adalah bahwa manusia harus membaktikan semua 

kehidupannya kepada Allah, Al-qur‟an tidak hanya meletakan prinsip moralitas 

dan etika melainkan juga memberikan tuntunan-tuntunan dibidang politik, 

sosial, dan ekonomi. Ini semua dapat dipraktekan di negara Islam yang akan 

menegakannya dan disinilah letaknya kebutuhan akan adanya suatu negara 

Islam. 

       M. Amin Rais merupakan salah satu tokoh pemikir muslim kontemporer, 

tentang negara, ia lahir pada tanggal 26 April 1944 di Solo Jawa Tengah, 

dalam sebuah keluarga yang taat dalam menjalankan ibadahnya. 

       Menurut Amin Rais bahwa yang lebih penting adalah selama suatu negara 

melaksanakan etos Islami, kemudia menegakkan keadilan sosial dan 

menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari eksploitasi 

manusia atas manusia lainnya, namun eksploitasi golongan atas golongan 

lainnya, berarti menurut Islam sudah dipandang sebagai sebuah negara yang 
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baik. kehidupan bernegara dan pemerintahan dalam Islam terdapat fundamental 

yang harus ditegakkan oleh umat Islam dalam membangun negara atau 

masyarakat, yang meliputi; 

1. Negara dan masyarakat harus ditegakkan di atas landasan keadilan yang 

menurut pandangan Amin Rais merupakan suatu konsep yang utuh dan 

terpadu. Menurutnya keadilan hukum saja belum cukup, tanpa ada keadilan 

ekonomi dan sosial.
24

 

2. Adanya prinsip musyawarah (Syura) yang bertujuan, untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya penyelewengan kearah otoriterisme, diktatorisme, 

dan sistem lainnya yang membunuh hak-hak politik rakyat. Negara yang 

menganut sistem syura, maka akan menghargai partisipasi rakyat, 

sedangkan para pemimpin rakyat adalah para pelayan-pelayan rakyat. 

Prinsip syura juga mengajarkan perlunya para pemimpin dipilih oleh rakyat   

secara bebas karena rakyatlah yang memegang kedaulatan.
25

 

3. Adanya persaudaraan dan kesamaan karena Islam tidak membeda-bedakan 

manusia ats dasar jenis kelamin, asal-usul, etnis, warna kulit, latar belakang 

historis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Negara yang dibangun atas dasar 

Islam harus pula meletakan dasar-dasar persamaan diantara sesama 

manusia.
26

 

       Menurut pandangan fiqh siyasah, penulis melihat bahwa Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah tidak memerintahkan Islam untuk mendirikan atau membuat sebuah 
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negara Islam atau pemerintahan Islam, tetapi Islam memberikan nilai dan 

prinsip-prinsip kepada umatnya untuk mengelola negara berdasarkan prinsip 

Islam membentuk “amar makruf nahi munkar” demi terjaminnya kemakmuran 

kesejahteraan dan kemaslahatan umat. 

        Berdasarkan literature, Rasulullah tidak pernah memrintahkan umatnya 

untuk mendirikan negara Islam. Pada dasarnya, negara telah muncul dan 

berdiri pada masa sebelum Islam. Dimana ada sekelompok masyarakat yang 

berkumpul dengan visi dan misi politik yang sama, suatu negara dapat muncul 

dengan sendirinya. Karena pada dasarnya, berdirinya suatu negara untuk 

menjamin terselenggaranya kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita 

masyarakat. 

       Walaupun Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin meletakan pondasi 

kepemimpinan dalam dalam membangun sebuah negara, akan tetapi beliau 

tidak pernah menamakan negara yang dipimpinnya sebagai sebuah negara 

Islam. Adapun prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah dalam 

membangun negara madinah yaitu; 

1. Beribadah juga sebagai sarana pemersatu kaum muslimin dan tempat 

bermusyawarah (kantor), Bahkan pada masa Nabi, masjid digunakan 

sebagai pusat pemerintahan. 

2. Pembangunan Masjid (sentral gerakan) tujuannya adalah; selai sebagai 

tempat uhuwah Islamiyah ( menyatukan visi dan misi), tujuannya adalah 

untuk mengikat umat muslim dalam satu tali persaudaraan dan kekluargaan 
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yang berdasarkan tali agama guna mewujudkan visi dan misi secara 

bersama-sama. 

3. Konstitusi piagama madinah, yaitu suatu perjanjian yang menyangkut 

peraturan dan tata tertib umum, menjamin kebebasan beragama bagi orang-

orang yahudi, memberi hak kepada setiap golongan masyarakat memilih 

hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan, persamaan diantara 

sesama manusia, kewajiban mempertahankan keamanan dan pertahanan 

negara dari serangan luar yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas 

masyarakat.  

C. Prinsip-Prinsip bernegara di Indonesia 

 

1. Prinsip Dasar Negara  

       Dalam pembukaannya, UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai 

perwujudan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia merdeka. Kelima 

prinsip diumumkan oleh Soekarno dalam pidato yang dikenal sebagai 

"Lahirnya Pancasila," yang dia berikan kepada Komite Persiapan 

Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam singkat, dan dalam urutan 

yang diberikan dalam konstitusi, prinsip-prinsip Pancasila adalah: 

kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa; kemanusiaan, nasionalisme 

dinyatakan dalam persatuan Indonesia, demokrasi konsultatif; dan 

keadilan sosial. Soekarno pernyataan Pancasila, sedangkan dalam bentuk 

sederhana, hasil dari apresiasi yang kompleks dan canggih kebutuhan 

ideologis dari negara baru. Berbeda dengan nasionalis muslim yang 

bersikeras pada identitas Islam untuk negara baru, para perumus Pancasila 



 
 
 

31 
 

bersikeras pada identitas budaya netral, kompatibel dengan ideologi 

demokratis atau Marxis, dan menyeluruh perbedaan budaya yang luas dari 

populasi heterogen. Seperti bahasa nasional - bahasa Indonesia - yang juga 

dipromosikan Soekarno, Pancasila tidak datang dari kelompok etnis 

tertentu dan dimaksudkan untuk menentukan nilai-nilai dasar untuk 

budaya "Indonesia" politik. 

       Sementara Pancasila memiliki aspek modern, Soekarno disajikan 

dalam istilah masyarakat tradisional Indonesia di mana bangsa paralel 

ideal sebuah desa di mana masyarakat egaliter, ekonomi diatur atas dasar 

saling menolong diri sendiri (gotong royong), dan pengambilan keputusan 

adalah dengan konsensus (musyawarah mufakat-).
27

 Dalam versi Soekarno 

Pancasila, pembangkangan politik dan sosial merupakan perilaku 

menyimpang. Soeharto diubah pandangan ini, sejauh bahwa salah satu 

versi kritik tentang Pancasila adalah bahwa ia mencoba untuk Javanize 

dengan menegaskan bahwa blok bangunan fundamental dari Pancasila 

adalah ilmu kasunyatan (kebijaksanaan tertinggi) yang berasal dari 

praktek-praktek kebatinan. 

       Salah satu alasan mengapa kedua Soekarno dan Soeharto berhasil 

dalam menggunakan Pancasila untuk mendukung otoritas mereka, 

meskipun mereka sangat berbeda orientasi kebijakan, adalah sifat umum 

dari prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila kurang berhasil sebagai konsep 

pemersatu ketika kepemimpinan mencoba untuk memberikan kebijakan 
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konten. Sebagai contoh, pada tahun 1959 Soekarno memproklamasikan 

kesatuan baru dalam slogan penting yang disebut Nasakom - trinitas 

keadaan nasionalisme, komunisme, dan agama - sebagai dasar 

revolusioner untuk sebuah "masyarakat adil dan makmur.
28

 

       Untuk menentang PKI, di bawah model ini, adalah untuk menjadi 

anti-Pancasila. Namun, lawan utama untuk jenis kebenaran ideologi adalah 

ABRI, menciptakan masalah politik bagi Sukarno dalam militer. Soeharto, 

di sisi lain, mendapat dukungan dari militer karena dia tidak membutuhkan 

kesesuaian ideologis. ABRI, sementara tidak selalu aktif mempromosikan 

Pancasila, berbagi bukan berebut kekuasaan. Soeharto mencatat kerjasama 

ini dalam pidato Hari Nasional-nya tanggal 16 Agustus, 1984 ketika ia 

berkata bahwa ABRI, dengan fungsi ganda, adalah "kekuatan yang 

memelihara dan terus menerus menyegarkan demokrasi Pancasila." 

       Berbeda dengan Soekarno, yang penggunaannya banding ideologis 

sering tampak untuk menjadi pengganti sinis dan manipulatif untuk 

prestasi substantif, bahkan kadang-kadang alasan untuk kegagalan 

kebijakan, pemerintah Soeharto berusaha untuk terlibat dalam kebijakan 

dan praktek yang memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan 

pembangunan. 1973 reorganisasi partai politik - dari sembilan (ditambah 

Golkar) yang diperebutkan Pemilu 1971 untuk dua (plus Golkar) - 

dibenarkan sebagai langkah ke arah demokrasi Pancasila. Dimulai pada 

tahun 1978, program indoktrinasi nasional dilakukan untuk menanamkan 
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nilai-nilai Pancasila di semua warga, terutama anak-anak sekolah dan 

pegawai negeri sipil. Dari pernyataan abstrak dari tujuan nasional, 

Pancasila sekarang digunakan sebagai alat kontrol sosial dan politik. 

Untuk melawan pemerintah adalah untuk menentang Pancasila. Untuk 

menentang Pancasila adalah untuk menentang dasar negara. Upaya untuk 

memaksa sesuai dengan interpretasi pemerintah kebenaran ideologi 

Pancasila itu bukan tanpa kontroversi. Dua masalah khususnya terus-

menerus menguji batas toleransi pemerintah sistem alternatif atau bahkan 

kompetitif pemikiran politik. Isu pertama adalah posisi agama, khususnya 

Islam, isu kedua adalah peran oposisi hukum dalam demokrasi Pancasila. 

       Sejak awal kemerdekaan, Islam dan negara Indonesia memiliki 

hubungan politik yang tegang. Promosi Pancasila tauhid adalah pernyataan 

agama yang netral dan toleran yang menyamakan Islam dengan sistem 

keagamaan lainnya: Kristen, Budha, dan Hindu-Bali keyakinan. Namun, 

kekuatan politik Muslim telah merasa dikhianati sejak penandatanganan 

Piagam Jakarta tahun 1949, di mana mereka menerima sebuah republik 

pluralis dengan imbalan kesepakatan bahwa negara akan didasarkan pada 

kepercayaan pada satu Allah dengan Muslim diwajibkan untuk mengikuti 

syariah. Kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti secara 

konstitusional dan secara legal di komitmen ini mengatur agenda untuk 

politik Islam di masa depan. Pada ekstrem adalah pemberontakan Darul 
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Islam tahun 1950-an, yang berusaha untuk mendirikan suatu teokrasi 

Islam.
29

 

       Penekanan pada Orde Baru Pancasila dipandang oleh kelompok-

kelompok Muslim ortodoks sebagai upaya untuk bawahan Islam menjadi 

ideologi negara sekuler, bahkan "agama sipil" dimanipulasi oleh rezim 

inheren bias terhadap ekspresi penuh dari kehidupan Muslim. Memang, 

pada tahun 1985 pemerintah dibatasi upaya untuk menjinakkan semua 

elemen masyarakat untuk Pancasila dengan undang-undang mengharuskan 

semua organisasi sukarela untuk mengadopsi Pancasila sebagai asas 

tunggal ideologis mereka, dan menyediakan pengawasan pemerintah, 

intervensi, dan, jika perlu, pembubaran organisasi untuk menjamin 

kepatuhan. Dinyatakan sebagai sebuah "kesempurnaan" demokrasi 

Pancasila, niat Misa Organisasi Law pergi ke jantung kelompok-kelompok 

berbasis agama. Keputusan ini dipaksakan pada Muslim berorientasi PPP 

di kongres nasionalnya 1984, yang tahapan-dikelola oleh pemerintah. Bagi 

sebagian Muslim itu adalah jerami terakhir. Jaminan pemerintah bahwa 

umat Islam tidak terancam oleh hukum tampak kosong karena hukum baru 

membatasi praktek-praktek Islam kepada keluarga, masjid, dan doa, 

daripada membiarkan Islam untuk memeluk kepenuhan aktivitas manusia, 

termasuk politik. Lingkungan diperparah di mana umat Islam yang lebih 

radikal, dihasut oleh ulama yang berapi-api, siap untuk oposisi langsung, 

termasuk kekerasan politik. Reaksi keras pemerintah untuk 
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pembangkangan - penangkapan cepat, percobaan untuk subversi, dan 

istilah penjara yang lama - segera menghambat kepentingan publik terbuka 

dalam konfrontasi. 

       Di sisi lain, dengan 1980-an, dalam batas-batas hukum dan politis 

dapat diterima keterlibatan kaum Muslim, negara telah menjadi promotor 

utama dari lembaga-lembaga Islam. Pemerintah bahkan disubsidi berbagai 

kegiatan komunitas Muslim. Dalam struktur nilai keseluruhan Pancasila, 

ajaran moral Islam dan kode etik pribadi seimbang materialisme yang 

melekat dalam pembangunan ekonomi sekuler. Soeharto sendiri pergi ke 

panjang besar untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim yang 

baik, termasuk membuat haji ke Mekah pada bulan Mei 1991. Pada bulan 

Agustus 1991, ia berjanji Rp 3 miliar ke bank Islam baru (Bank Muamalat 

Indonesia) dan menyatakan ia akan mendorong umat Islam kaya lainnya 

untuk berkontribusi. Dengan merayu para pemimpin Islam dan guru, 

negara memenangkan dukungan luas untuk kebijakan perkembangannya. 

Tidak ada pertanyaan tetapi bahwa Islam adalah agama negara disukai di 

Indonesia, tapi itu bukan agama negara. Juga, jika Orde Baru berlaku 

dalam jangka panjang, akan itu. Realitas yang didefinisikan isu politik 

yang paling penting bagi umat Islam ortodoks. Selain itu, pertanyaannya 

tetap bagaimana oposisi - agama atau sekuler - secara hukum dapat 

diekspresikan dalam kerja demokrasi Pancasila. 

       Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan 

pada Pancasila, yang mempunyai kedudukan yang pasti dalam 
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penyelenggara pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan 

undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak 

khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

       Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak 

diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan 

negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah 

merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan 

pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. 

Sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional yaitu negara yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

       Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah 

batang tubuh atau pasal pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia 

sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan 



 
 
 

37 
 

konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan 

belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap 

warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib mentaati 

hukum. 

       Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara republik Indonesia yang  

berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana 

pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana 

pemerintah sebagian bersifat turun temurun. Bentuk ini sejalan dengan 

kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertingi dalam negara 

dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. 

       Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila yaitu “…dengan 

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kelima 

sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam Pembukaan maka secara 

yuridis-konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga 

negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. 
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2. Makna dan kedudukan pembukaan undang-undang 1945 bagi Bangsa 

Indonesia  

       adalah sangat arif dan bijaksana bahwa MPR-RI dalam mengadakan 

perobahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, tidak menyentuh Pembukaannya. Bahkan dalam pembicaraan-

pembicaraan yang berlangsung dalam sidang-sidangnya para anggota 

MPR yang terhormat bermaksud untuk mempertahankan, untuk tidak 

merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Ada baiknya bila 

pada kesempatan ini diberikan keyakinan bahwa ketetapan MPR-RI tidak 

merubah Pembukaan UUD 1945 adalah tepat dan benar ditinjau dari 

pandangan teori tentang ketatanegaraan, ditinjau dari legalitas hukum di 

negara Indonesia, ditinjau dari historis pembentukan dan penyusunannya, 

dan mungkin dari segi yang lain. 

3. Pandangan dari Teori Ketatanegaraan 

       Menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo, bahwa suatu sistem pemerintahan 

tergantung pada Staatsidee atau cita hukum yang dijadikan dasar 

pemerintahan tersebut. Mr. Soepomo menterjemahkan Staatsidee ini 

dengan istilah dasar pengertian negara atau aliran pikiran negara J. 

Oppenheim memberikan makna staatsidee ini sebagai hakekat yang paling 

dalam dari negara – de staats diepste wezen –, kekuatan yang membentuk 

negara. 

       Rudolf Stammler berpendapat bahwa cita hukum ini ialah konstruksi 

pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada 
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cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum ini terletak di luar atau 

di atas sistem perundang-undangan suatu negara tetapi bersifat regulatif 

dan konstitutif terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.  

       Prof. Dr. Hamid S. Attamimi menerangkan tanpa dasar cita hukum 

atau staatsidee ini, suatu tatanan hukum yang akan kehilangan arti dan 

maknanya sebagai hukum, dan apakah hukum positif yang berlaku adil 

atau tidak adil. 

       Cita hukum ini akan terwujud dalam bentuk norma hukum negara 

yang tertinggi – Staatsgrundnorm – yang oleh Hans Nawiasky disebut 

norma fundamental negara, atau Staatsfundamentalnorm. Prof. Mr. Drs. 

Notonagoro menyebutnya dengan istilah pokok kaidah fundamentil 

negara. Begitu penting kedudukan Staats fundamental norm ini bagi 

existensi suatu negara, karena akan menjadi jatidiri suatu negara. 

Perubahan Staats fundamental norm akan merubah jatidiri suatu negara 

yang akan berakibat terwujudnya suatu negara yang lain. 

       Seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan tentang Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia, bahwa, pokok-pokok pikiran yang terkandung 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 

meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 

mewujudkan cita hukum – Rechtsidee – yang menguasai hukum dasar 

negara, baik hukum yang tertulis – Undang-Undang Dasar – maupun 

hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian tidak merubah Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah tepat sekali 
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ditinjau dari teori ketatanegaraan, karena tidak membubarkan suatu negara 

dan membentuk negara baru. 

4. Pandangan dari Legalitas Hukum 

              TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, diantaranya menyebutkan bahwa : 

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pernyataan 

Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila 

sebagi Dasar Negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat dirubah 

oleh siapapun juga, termasuk MPRS hasil pemilihan umum, yang 

berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar berwenang 

menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar karena merubah isi 

Pembukaan berarti pembubaran Negara…” dengan demikian tidak 

merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sesuai dengan 

hukum yang berlaku di negara Indonesia. 

5. Pandangan dari Histori Perumusan Pembukaan UUD 1945 

       Tidak dapat dipungkiri bahwa rumusan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 ini merupakan hasil karya para bapak-ibu bangsa yang telah 

mengerahkan segenap pikiran dan tenaga untuk menyumbangkan karya 

terbaik bagi bakal negara-bangsanya. Dalam situasi yang penuh dengan 

resiko dan pengorbanan mereka berani mengambil tindakan yang sangat 

menentukan bagi masa depan bangsanya. 
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       Sebagai contoh bahwa perumusan Pembukaan UUD 1945 

berlangsung dalam masa akhir kekuasaan Jepang atas negeri ini, namun 

rumusan-rumusan Pambukaan UUD 1945, tidak merujuk pada sistem 

pemerintahan yang berlaku di Jepang pada waktu itu. Konsekuensinya 

tidak kecil, dapat saja mengundang kenpeitai, Pembukaan UUD 1945 

adalah karya Jepang atau sekurang-kurangnya karena tekanan Jepang 

adalah tidak beralasan. 

             Untuk memperkuat pendapat di atas dapat dikemukakan di sini 

pendapat Dr. Taufik Abdullah sebagai berikut, Sejak awal panitia UUD 

yang dipimpin Soekarno, menyadari bahwa rancangan UUD harus sejalan 

dengan pemikiran dasar Preambule. Kebetulan atau disengaja, yang jelas 

keseluruhan “panitia sembilan“ yang memuat rancangan 

mukadimah/preambule UUD terdiri dari kaum pergerakan dan wakil NU 

dan Muhammadiyah.  

       Jadi mereka terdiri dari para “counter elite” dalam tata masyarakat 

kolonial. Dipimpin oleh Soekarno, mereka adalah Hatta, Yamin, Sibardjo, 

dan maramis, dari kalangan “nasionalis”, Abikusno dan Salim dari 

“nasionalis Islam” serta kahar Muzakkir dan Wachid Hasyim dari 

golongan ulama. Dokumen yang mereka hasilkan bukanlah sekedar 

“kompromi” (sesuatu yang kemudian malah dibatalkan, demi persatuan 

bangsa), tetapi lebih penting lagi adalah, pantulan dari keyakinan sebagai 

bangsa”, visi kesejarahan, tujuan bernegara, landasan kenegaraan. 
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       Para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan sepenuh 

hati dan bersungguh-sungguh, atas keahlian dan keyakinan masing-

masing, mencoba untuk merumuskan yang terbaik Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Gagasan-gagasan atau dasar fikiran yang beliau-

beliau kemukakan masih tetap aktual sampai pada dewasa ini, seperti 

misal gagasan yang dikemukakan oleh Mr. M. Yamin, Prof. Dr. Soepomo, 

Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikoesoemo, dsb. Masih tetap 

menjadi wacana dalam bidang politik dan pemerintahan. 

       Bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam mencoba merumuskan 

Pembukaan UUD 1945 adalah wajar-wajar saja. Namun yang penting 

yang perlu dicatat, adalah kebesaran hati para Bapak ibu Bangsa 

Indonesia, bahwa mereka adalah demokrat tulen, yang mau mengorbankan 

kepentingan pribadi, meskipun menyangkut masalah yang sangat 

prinsipiil, demi kepentingan negara bangsa. 

       Untuk menghormati jasa-jasa para pendiri negara ini sudah 

sepantasnya bila kita lestarikan karya agung mereka, sehingga merupakan 

bukti penghargaan dan penghormatan dapat menghargai karya-karya para 

pendahulunya. Maka telah sepantasnya bila kita bangsa Indonesia tetap 

bersepakat untuk tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia, sebagai penghargaan dan penghormatan atas 

karya agung para pejuang bangsa. 
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       Di atas telah diuraikan betapa penting kedudukan pembukaan dalam 

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, yang sering disebut juga dengan 

istilah Preambule, atau Mukaddimah. Karena dalam Pembukaan ini 

terkandung Staat fundamental norm yang merupakan prinsip atau 

pandangan filsafati yang melandasi perumusan batang tubuh konstitusi, 

yang dijadikan pegangan dalam hidup bernegara. Bahkan karena dalam 

Pembukaan itu termuat Staats fundamental norm yang merupakan 

penjabaran Staatsidee, maka merubah Pembukaan suatu UUD berarti 

merubah atau membubarkan suatu negara. 

       Marilah sekarang kita mencoba untuk memahami prinsip-prinsip dasar 

yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang rumusannya adalah sebagi berikut : 

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan 

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena 

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan 

perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada 

saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat 

Indonesia ke dapan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Allah 

Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu 

untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
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       Marilah kita cermati apa yang terkandung dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar ini. 

1.      Sumber Kekuasaan 

a.  Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu 

adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini 

bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat 

Indonesia itu semata-mata karena mendapatkan rahmat dan ridho 

Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu 

kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal 

yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa 

kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan 

kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan 

bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. 

b.   Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara 

Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang 

berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini 

ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah di tangan rakyat,…..”. 

c.   Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus, yakni 

bersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat. 

d.   Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola sistem 

penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerapan kekuasaan yang 

bersumber dari dua arah tersebut. Perlu dipikirkan bagaimana 
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menyusun suatu sistem yang mampu mengintegrasikan kedua 

sumber kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan bersumber dari 

rakyat. 

2.    Hak Asasi Manusia 

            Perumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar tidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara mendalam 

nampak dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak 

asasi manusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusan yang 

menggambarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat kita 

temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. 

a.    Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah 

untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu 

hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk 

dapat direalisasikannya. 

b.  Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur 

merupakan suatu gambaran hak asasi manusia yakni hak 

kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan. 

c. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi 

manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, 

perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan suatu penjabaran 

dari kebebasan dan kesetaraan. 

3.   Faham Demokrasi 
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           Negara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang 

mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara Republik 

Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah 

lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara 

Indonesia hendaknya berdasar pada Pancasila. 

4.    Faham Persatuan 

            Yang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhan 

rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan berikut 

Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk  

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah    darah 

Indonesia, 

b.  memajukan kesejahteraan umum, 

c. mencerdasakan kehidupan bangsa, 

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

            Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di 

atas kepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau 

diabaikan. 

a. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini 

adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Nampak dalam rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan 

individu yang ditonjolkan tetapi keseluruhan rakyat Indonesia. 
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b. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara” begitu 

bunyinya “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam 

pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara 

yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara, 

menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, 

meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. inilah suatu negara 

yang tidak boleh dilupakan. 

6. Nilai-nilai Dasar yang terkandung dalam Pancasila 

       Pancasila yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

seperti tersebut di alinea keempat oleh para pakar seperti Prof. Mr. Drs. 

Notonagoro, Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, Prof. Darji Damodiharjo, 

SH. Dinilai sebagai Staatsidee dan sekaligus sebagai 

Staatsfundamentalnorm, mengandung nilai-nilai luhur yang besifat 

universal, yang tidak perlu diragukan akan kebenarannya, seperti : 

a. Mendudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang wajib dan 

sepantasnya untuk bersyukur atas segala rahmat-Nya, sehingga 

merupakan hal yang benar apabila manusia berterimakasih sayang-

Nya, tunduk kepada segala perintah-Nya, serta mengagungkan 

kebesaran-Nya. 

b. Manusia memandang manusia yang lain dalam kesetaraan, didudukan 

sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. 
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Manusia diakui akan hak-haknya, bahkan diakui adanya perbedaan-

perbedaan individu (faham pluralisme), namun perlu disadari bahwa 

pluralisme tersebut hendaknya diterapkan dalam konteks bhinneka 

tunggal ika. Perlu pula disadari bahwa hak-hak tersebut tiada lain 

untuk melaksanakan amanah Tuhan untuk menciptakan kebaikan di 

dunia, bukan untuk merusak. 

c. Bahwa rakyat yang menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan 

suatu kesatuan yang memiliki sejarah hidup yang sama hingga 

terbentuk suatu karakter yang sama, dan memiliki cita-cita yang sama 

merupakan suatu kesatuan yang disebut bangsa. Bangsa tersebut 

terikat oleh jatidiri, berupa suatu pandangan hidup yang mengandung 

cita-cita serta norma yang menjadi acuan dalam bersikap dan 

bertingkah laku. Adalah suatu hal yang wajar bila suatu bangsa 

berusaha untuk mengusahakan terciptanya bangsa yang kokoh dan 

kuat dengan bersendi pada jatidirinya. 

d. Dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama, 

bangsa Indonesia memilih suatu cara yang disebut musyawarah untuk 

mencapai mufakat; suatu cara yang menghormat kedaulatan setiap 

unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Hal inilah yang 

merupakan dambaan bagi setiap manusia, didudukan sesuai dengan 

kodrat, harkat dan martabatnya dan diakui kedaulatannya. 

e. Bahwa dalam kehidupan bersama yang diutamakan adalah 

kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama. Tiada akan ada artinya 
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kesejahteraan dan kemakmuran pribadi tanpa mengingat kesejahteraan 

dan kemakmuran pihak lain. 

       Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini diterapkan 

secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

maka akan tercipta suatu suasana yang selaras atau harmoni, serasi dan 

seimbang, sehingga tercipta keadilan. 

       Selaras atau harmoni menggambarkan suatu situasi yang tertib, 

teratur, damai, tentram. Dan sejahtera bahagia. Hal ini disebabkan karena 

masing-masing unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama memahami 

dengan sungguh-sungguh kedudukan dan perannya dalam kehidupan 

bersama sesuai dengan kodrat dan sifat alami yang dikaruniakan Tuhan. 

Apa yang dikerjakan semata-mata demi  kemaslahatan ummat manusia 

dan alam semesta. Situasi yang semacam ini akan mengatar manusia 

dalam situasi kenikmatan duniawi maupun ukhrowi. 

       Dari gambaran tersebut di atas nampak bahwa nilai yang terkandung 

dalam Pancasila ini bersifat universal, yang diperjuangkan oleh hampir 

semua bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 

Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi 

perkembangan zaman, karena Pancasila sebagai suatu ideologi memiliki 

persyaratan yang dituntut bagi suatu ideologi bila ingin tetap menzaman. 

Apabila kita cermati dengan sungguh-sungguh, maka Pancasila 

mengandung nilai-nilai dasar yang sangat sesuai bagi penerapan hak asasi 

manusia dan demokrasi. 
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       Akhir-akhir ini dengan merebaknya gerakan reformasi, yang berciri 

penunaian hak asasi manusia, khususnya penuntunan hak kebebasan dan 

demokrasi, berdampak negatif pula, diantaranya adalah karena rakyat 

Indonesia pada umumnya masih belum faham makna  hak asasi manusia 

dan demokrasi secara tepat dan benar. Sebagai akibat timbul tindakan-

tindakan sesuka hati, tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan, 

sehingga mengarah pada tindakan yang anarkis. Situasi yang semacam ini 

akan sangat berbahaya karena akan mengantar pada situasi disintegrasi 

negara bangsa, yang akan merugikan perjuangan reformasi. Sebagai 

contoh dewasa ini berkembang wacana mengenai bentuk negara. Dengan 

berdalih memperjuangkan keadilan sebagai realisasi tuntutan hak asasi 

manusia, dan dengan bersendi pada prinsip kebebasan, masyarakat mulai 

mempersoalkan bentuk negara. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada 

kesempatan ini perlu dikupas apakah landasan fikir negara kesatuan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

       Menurut pendapat Carl J. Friedrich bahwa bentuk negara konfederasi, 

federasi dan kesatuan merupakan bentuk pembagian kekuasaan secara 

teritorial, atau territorial devision of power. Timbul pertanyaan adakah 

dasar fikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

melandasi bentuk-bentuk negara tersebut. Namun sebelum kita mencoba 

menelusuri Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada baiknya secara 

singkat kita uraikan mengenai bentuk negara konfederasi, federasi, dan 

negara kesatuan sebagai realisasi territorial division of power. 
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7. Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Batang Tubuh UUD 1945 

       Adapun yang menjadi prinsip-prinsip yang trkandung dalam Batang 

tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.      Negara Kesatuan Repulik Indonesia 

Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan 

yang berbentuk Republik . Bagi negara kita tiada lain bentuk negara 

yang paling tepat adalah negara Kesatuan yang bernafaskan 

Demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila. 

2.      Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila           

       Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi 

manusia adalah hak - hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi 

manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak 

milik, dan lain-lain. Hak-hak dasar melekat pada diri pribadi manusia 

dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Barangsiapa 

merampas hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak milik 

seseorang berarti melanggar hak kemanusiaan. 

3.       Sistem Kebudayaan Nasional 

       Dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa 

pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti bahwa bangsa 

Indonesia mengutamakan pembinaan dan pembangunan kebudayaan 

Indonesia. 

       Unsur-unsur kebudayaan asing dapat diterima ke dalam 

kebudayaan nasional dengan syarat lebih mengembangkan kebudayaan 
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nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Disamping itu 

karena negara kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa, 

mempunyai adat istiadat dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, 

maka tidak perlu memperbandingkan perbedaan bentuk dan wujud 

(gatra) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, malah 

sebaliknya dengan keanekaragaman tersebut akan saling melengkapi 

dan saling memperkaya suatu kesatuan sebagai khasanah kebudayaan 

kita. Dengan demikian peri kehidupan masyarakat akan lebih serasi 

yang akan menuju tingkat kemajuan dan pengembangan (apresiasi) 

yang merata dan seimbang. 

4.      Pembelaan Negara 

       Seperti yang telah disinggung dalam uraian terdahulu pasal 30 

Undang-Undang 1945  menyatakan bahwa setiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta didalam pembelaan negara. Letak kepulauan 

nusantara yang strategis dan berbeda diposisis silang sebagai suatu 

kesatuan pertahanan dan keamanan, berarti bahwa ancaman salah satu 

segi kehidupan pada hakikatnya adalah merupakan ancaman terhadap 

keutuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan oleh karenanya 

Bangsa Indonesia sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk 

membela keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu 

prinsip wawasan nusantara dan ketahanan nasional perlu 

dikembangkan. 
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       Negara Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan 

kehidupan bernegara dengan berdasarkan peraturan hukum . Dalam 

negara Indonesia terdapat prinsip-prinsip berikut . 

a.      Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, meliputi 

persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, 

dan pendidikan. 

b.      Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi 

oleh kekuasaan atau kekuatan lain. 

5.      Sistem Konstitusional 

       Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) 

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

            Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat 

Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan 

menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini 

mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala negara 

(wakil presiden).majelis inilah yang memengang kekuasan negara 

yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara 

menurut garis-garis besar yang telah di tetapkan oleh majelis. 

Presiden yang di angkat oleh majelis, tunduk dan bertanggung 
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jawab kepada majelis , tunduk dan bertanggung jawab kepada 

Majelis. 

2. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinngi di 

bawah Majelis 

            Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “ Di 

bawah majelis Permusyaswaratan Rakyat, Presiden ialah 

penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. 

       Dalam menjalankan Pemerintahan Negara ,kekuasaan dan 

tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Sistem ini logis, karena 

Presiden diangkat oleh Majelis . Presiden bukan saja diangkat oleh 

majelis , tetapi dipercaya dan diberi tugas un tuk melaksanakan 

kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan 

Negara ataupun Ketetapan MPR lainnya. Oleh karena itu Presiden 

adalah yang memegang tanggung jawab atas jalannya 

pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan 

mempertangggungjawabkan kepada Majelis bukan kepada badan 

lain. 

3. Presiden tidak bertanggung jawab Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat 

       Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 

Presiden harus mendapat pertujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran 

pendapatan dan belanja negara . Oleh karena itu , Presiden harus 
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bekerja bersama-sama dengan Dewan , akan tetapi Presiden tidak 

bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden 

tidak tergantung daripada Dewan. 

4. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden ; Menteri Negara Tidak 

Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

       Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 

negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung 

daripada dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. Mereka 

ialah pembantu Presiden. 

5. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas 

       Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : “ 

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator”, artinya, kekuasaan tidak 

terbatas. 

       Diatas telah ditekankan bahwa ia bertanggung jawab kepada 

Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan 

sungguh – sungguh seara dewan Perwakilan Rakyat. 

       Negara Indonesia adalah penganut teori kedaulatan rakyat dan 

kedaulatan hukum sehingga jelas bahwa Indonesia menganut paham 

demokrasi. Sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, 

Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

http://www.tugassekolah.com/2017/05/pengertian-demokrasi-dan-macamnya.html
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1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik 

(Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945). 

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

undang-undang dasar (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). 

3. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945). 

4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945). 

5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 17 

Ayat 2 UUD 1945). 

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 

presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut 

undang-undang dasar. 

       Untuk meyakini prinsip-prinsip kedaulatan negara tersebut, warga 

negara berkewajiban melaksanakannya. Hal itu sangat penting karena 

dapat membina dan menegakkan negara yang berdaulat dan demokratis 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang dianut pemerintah 

Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila ada 

dua asas, yaitu asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. 

1. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, 

manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan 

atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. 

2. Asas musyawarah untuk mufakat adalah asas yang memperhatikan 

aspirasi atau kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan 
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melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk 

menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama 

yang dijiwai dengan kasih sayang dan pengorbanan.   

       Demokrasi Pancasila secara konstitusional ditetapkan dalam 

Penjelasan UUD 1945 melalui tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat). 

2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional. 

3. Kekuasaaan negara yang tertinggi di tangan rakyat dan pelaksanaan 

kedaulatan dilakukan oleh lembaga perwakilan (MPR, DPR, DPRD 

provinsi, DPRD kabupaten,‟kota, dan DPD). 

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di 

bawah majelis. 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

6. Menteri negara adalah pembaritu presiden dan menteri negara tidak 

bertanggung jawab kepada DPR. 

7. Kekuasaan kepala negara terbatas. 

       Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia, diperlukan tertib hukum. Tertib hukum akan dapat 

terlaksana jika negara Indonesia menganut teori kedaulatan hukum. Oleh 

karena itu, Indonesia mendasarkan sistem pemerintahannya kepada huIurn 

dan tidak bersifat absolut. Artinya, kekuasaan yang ada di negara kita 
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dibatasi dengan undang-undang atau peraturan perundan-undangan. 

Sebagai negara yang menganut kedaulatan hukum, Indonesia memiliki 

prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut 

persamaan 

2. dalam bidang politik, hukum, sbsial, ekonorni, pendidikan, dan 

kebudayaan. 

3. Peradilan yang bebas dan tidak meinihak serta tidak terpengaruh oleh 

kekuasaan lain. 

4. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. 

       Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut kedaulatan 

hukum adalah 

1. adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 

2. diakuinya hak asasi manusia dan dicantumkan dalam konstitusi dan 

perundang-undangan. 

3. adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan. 

4. adanya peradilan yang bebas dan tidak meinihak. 

5. adannya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, 

serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya. 

6. adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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D. Persamaan Prinsip bernegara Dalam Islam dengan Prinsip Bernegara 

di Indonesia 

       Lebih lanjut dalam membahas tentang prinsip-prinsip umum bernegara 

dalam bernegara dalam Islam maupun prinsip-prinsip bernegara di Indonesia 

menurut Hazairin menjelaskan demokrasi di Indonesia lebih menekankan 

pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Hazairin, Negara 

Republik Indonesia adalah demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah 

demokrasi sebagaimana yang telah diperaktekkan oleh semua pihak bangsa 

Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini praktek hidup 

masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa, kuria, marga, nagari, dan 

wanua.  ide persatuan adalah suatu gagasan yang banyak diajarkan baik 

dalam Al-Qur‟an maupun As-Sunnah Rasul.  

       Karena itu tujuan musyawarah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan 

umum dan untuk memelihara persatuan dan kesatuan manusia. Dari sudut 

ini, dapat dilihat adanya persamaan dalam penerapan prinsip musyawarah 

yang dijumpai dalam Demokrasi Pancasila. Persamaan itu terletak pada 

esensi musyawarah yang kooperatif dan bukan kompetitip. Semangat 

musyawarah, baik dalam nomokrasi Islam maupun dalam demokrasi 

Pancasila dalah kerja sama dalam menegakan keadilan dan kebenaran atau 

dalam bahasa Al-Qur‟an Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi 

sebagai berikut:  
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       Artinya: dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) 

kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 148).
30

 

 

       Penerapan prinsip musyawarah dapat pula dikaitkan dengan perkataan 

permusyawaratan yang sudah dilembagakan sebagai Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan badan tertinggi dalam struktur 

pemerintahan Negara Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 

ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan adaah ditangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka Majelis 

Permusyawaratan Rakyat adalah merupakan lembaga tertinggi negara dan di 

majelis ini, kecuali di forum DPR prinsip musyawarah diterapkan pula. 

Implmentasi prinsip ini tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga 

legislative sebagaimana telah disebutkan diatas, tetapi juga prinsip 

musyawarah diterapkan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim pada 

badan peradilan di Negara Republik Indonesia, sebagai lembaga yudikatif.
31

 

       Prinsip musyawarah diterapkan pula pada tingkat pemerintah Daerah 

Tingkat 1 (provinsi) maupun Tingkat II (Kabupaten). Juga pada tingkat Desa 

sebagai unit terakhir dalam daministrasi Negara Republik Indonesia. Dalam 

                                                           
      

30
  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an),  h. 17. 

      
31

 Pasal 17 ayat tiga Undang-undang  no. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kekuasaan kehakiman. 
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kenyataan sehari-hari prinsip musywarah merupakan salah satu bagian dari 

kultur bangsa Indonesia. Prinsip ini digunakan baik dalam kehidupan publik 

(kenegaraan) maupun dalam kehidupan privat (kekeluargaan). Karena itu 

dapat dikatakan, prinsip musywarah telah memberikan warna budaya 

spesifik bagi rakyat dan Bangsa Indonesia yang menurut kenyataan religio –

sosio-kultural sebagai bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam.   

       Sebagai telah dijelaskan dalam nomokrasi Islam prinsip musyawarah 

merupakansuatau prinsip yang sangat penting. Prinsip ini tidak berdiri 

sendiri. Ia ditunjang oleh prinsip-prinsip yang lainnya, seperti keadilan, 

persamaan, dan kebebasan. Dalam implementasinya prinsip musywarah, 

syogyanya setiap orang harus bersikap adil, memiliki rasa persamaan, dan 

kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Setiap orang yang turut 

dalam suatu permusyawaratan, harus diperlakukan secara adil, memiliki 

kedudukan sama dan kebebasan penuh. Karena adanya hubungan yang erat 

antara prinsip musyawarah dengan prisip-prinsip keadilan, persamaan dan 

kebebasan, maka pada bagian ini akan terlihat sejauh mana prinsip-prinsip 

tersebut diterapkan secara konstitusional dalam kehidupan bernegara di 

Republik Indonesia. 

       Pada dasarnya prinsip-prinsip itu dicantumkan baik dalam pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam batang tubuhnya. Prinsip 

keadilan telah ditransformasikan ke dalam pembukaan UUD 1945, yaitu 

melalui sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari sila kedua itu 
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ialah ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai mahluk 

Tuhan.
32

 Prinsip keadilan merupakan suatu pandangan filosofis bangsa 

Indonesia yang tidak menginginkan adanya penindasan manusia oleh 

manusia yang lain, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik oleh 

bangsa sendiri maupun bngsa lain, atau dalam bahasa Al-Qur‟an dapat 

dikatakan bahwa Bangsa Indonesia bersikap anti kazaliman (tirani). 

       Tentang prinsip persamaan dan kebebasan, keduanya dengan tegas 

dijamin dalam UUD 1945. Melalui pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia 

dengan tegas menyatakan: 

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan 

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena 

tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” (alinea pertama 

pembukaan UUD 1945). 

 

       Pernyataan ini menyatakan bahwa semua manusia memiliki persamaan 

dan kebebasan. Keduanya merupakan hak asasi manusia. Penerapan prinsip 

persamaan di hadapan hokum merupakan terutama peran para pnegak 

hukum di wilayah Negara Republik Indonesia.  

       Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sila pertama Ketuhanan 

Yang Maha Esa dilihat dari sudut hokum Islam dan ajaran Islam dapat 

dipahami bahwa identik dengan tauhid. Karena itu, dapat ditemukan bebrapa 

persamaan antara nomokrasi Islam dengan Negara hukum Pancasila 

Republik Indonesia. Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam demokrasi 

Islam seperti prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan 

                                                           
      

32
 Krissantono, (ed). Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, (Jakarta: Yayasan 

Proklamasi CSIS, 1980), h.39. 
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secara konstitusional baik eksplisit maupun implicit dapat dibaca dalam 

UUD 1945. Prinsip musyawarah secara tegas dirumuskan dalam sila ketiga 

dari pancasila sebagaimana telah dikutip di atas. 

       Penerapan prinsip ini di Negara Republik Indonesia, misalnya dapat 

dilihat pada setiap pengambilan keputusan baik melalui Dewan Perwakilan 

Rakyat maupun Majelis Permusyawaatan Rakyat, yang selalu 

mengutamakan kebulatan pendapat ketimbang rumusan suara terbanyak. 

Sebagaimana diterapkan dalam sitem demokrasi barat. Kebulatan pendapat 

mengandung makna kesepakatan bersama dengan segala konsekwensinya.  

       Dikaitkan dengan nomokrasi Islam, maka suatu kesepakatan bersama 

didasarkan pada prinsip al-mashlahah yang mengutamakan kepentingan 

umum. Dalam suatu musyawarah, perbedaan pendapat harus dijunjung 

tinggi, semua pihak dengan bebas boleh mengemukakan pendapatnya. 

Prakter ini di gunakan di Negara Republik Indonesia. Contoh paling 

mutakhir adalah penerapan prinsip musyawarah dalam Dewan Perwakilan 

Rakyat ketika dewan ini membicarakan Rancangan Undang Undang (RUU) 

tentang peradilan agama.
33
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 Diundangkan sebagai Undang-undang  No 7 Tahun 1989. Lembaran Negara Tahun 1989, no. 

49. 
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BAB III 

PRINSIP PRINSIP BERNEGARA MENURUT PEMIKIRAN MUNAWIR 

SJADZALI 

 

A. Biografi, Pendidikan dan Karyanya 

1. Biografi, Pendidikan 

              Munawir  Sjadzali lahir di Karanganom, sebuah desa di wilayah Klaten, 

Jawa Tengah pada 7 November 1925. Ia lahir dari keluarga miskin dan 

menjalani kehidupan yang sulit pada masa kecilnya bersama tujuh orang 

saudaranya. Ayahnya bernama Abu Aswad Hasan Sjadzali atau yang lebih 

dikenal dengan nama Mughaffir adalah seorang alim tetapi tidak punya 

keahlian atau keterampilan lain di luar pengetahuan agama sehingga tidak 

mempunyai mata pencarian yang tetap. Berbekal kebun kelapa warisan yang 

tidak begitu luas ia menghidupi istri dan delapan anaknya secara pas-pasan. 

              Munawir menempuh pendidikan dasar di Solo (1937-1940), kemudian 

melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Manba„-u al-„Ulum pada 

tahun 1943.
34

 Setelah selesai menamatkan pendidikannya di Manba„-u al-

„Ulum, Munawir sempat mengajar di sekolah rakyat Muhammadiyah di 

Salatiga dan Gunung pati, daerah Semarang. Ia juga sempat aktif dan menjadi 

tokoh dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), sebuah organisasi 

kepemudaan yang saat-saat awal kemerdekaan bernaung di bawah partai 

                                                           
      

34
 Dalam peta pemikiran Islam kontemporer di Indonesia, posisi Munawir bisa disejajarkan 

dengan Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib,dan lain-lain. 

Baca Yudian W. Asmin, “Peran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pembaharuan Hukum Islam di 

Indonesia Abad XX” dalam Ke Arah Fiqh Indonesia, Ed. Yudian W.Asmin (Yogyakarta: FSHI, 

1994), hlm. 10. Begitu juga Ulumul Qur‟an No. 3, Vol. VI, Tahun 1995, hlm. 32. 
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politik Masyumi. Selain itu ia juga tergabung dalam barisan Hizbullah yang 

dahulu memang banyak menghimpun para pemuda santri dalam perjuangan 

kemerdekaan Ri. 

              Berbekal kemampuan bahasa Arab yang didapatnya Manba„-u al-„Ulum, 

dan kursus bahasa Inggris dan Perancis secara pribadi, Munawir memulai karir 

diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Atas hasil usahanya 

yang keras ia akhirnya dapat melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti 

Kursus Diplomatik dan Konsuler di Jakarta, kemudian melanjutkannya selama 

satu tahun di University College of South West of England, Exeter, Inggris 

tahun 1953-1954. Ketika ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC, 

ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 di Universitas Goerge-

town, AS (1959), dan mendapat M.A dengan judul tesis Indonesia‟s Muslim 

Political Parties and Their Political Conceps. 

              Munawir Sjadzali adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang 

menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) 

hingga Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Karirnya di Departemen luar 

negeri dirintis sejak tahun 1950, Munawir Sjadzali memulai karirnya di 

Kementerian Luar Negeri.  Pertama ia bertugas di  seksi Arab, kemudian pada 

tahun 1954, ia ditempatkan di Direktorat Eropa.  Di luar negeri ia memulai 

karirnya dibawah Atas penerangan Kedutaan Washington DC pada tahun 

1955.  Enam bulan kemudian, 1956 ia pindah ke bagian politik. Pada tahun 

1963-1968, ia bertugas di Kolombo. Pada tahun 1970, ia menjadi orang kedua 
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KBRI London. Pada tahun 1975- 1980, Munawir menjadi Dubes RI untuk 

Kuwait, Emirat Arab, Qatar dan Bahrain. 

              Pada tahun 1980- 1983, setelah kembali ke Indonesia, ia bertugas di Dirjen 

Politik. Adapaun tugas-tugasnya di dalam negeri adalah Kepala Biro Tata 

Usaha Departemen luar Negeri (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-

1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Politik Deplu 

(1980-1983). Setelah itu diangkat sebagai Menteri Agama RI selama dua 

periode (1983-1993). Jabatan lain yang pernah dijalaninya adalah anggota DPA 

dan pernah menjadi ketua Komnas HAM Republik indonesia, juga Menjadi 

Dosen Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mata kuliah Fiqh 

Siyasah. 

              Ketika tepat berumur 70 tahun, beberapa murid dan teman-temannya 

sepakat membuat sebuah buku yang berisi biografi Munawir dan berbagai 

tulisan dari tokoh-tokoh dan intelektual Indonesia sebagai ungkapan rasa 

syukur dalam memperingati ulang tahun Munawir Sjadzali yang ke-70. Buku 

yang ditulis secara gotong royong tersebut diberi judul Kontekstualisasi Ajaran 

Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali. 

       Penulis menyimpulkan jenjang pendidikan Munawir Sjadzali sebagai barikut: 

1. Madrasah Tsanawiyah Al-Islam. 

2. Pesantren Mambaul Ulum. 

3. Sekolah Tinggi Islam Mambaul Islam di Solo. 

4. University Of Exter Inggris jurusan Ilmu Politik dan hubungan 

Internasional. 
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5. Master of Art Bidang Filsafat Politik dengan Tesis Indonesia Muslim 

Parties and their Political Concepts di Georgetown University Amerika 

Serikat. 

       Inilah sekilas tentang latar belakang pendidikan Munawir Sjadzali perjalanan 

karir Munawir Sjadzali di awali menjadi: 

a. SD guru Islam Gunung Jati Ungaran pada tahun 1994. 

b. Perwira penghubung pada revolusi kemerdekaan. 

c. Staf seksi Arab atau Timur Tengah Deplu pada tahun 1950. 

d. Atase atau sekretaris III kedutaan besar Republik Indonesia di Washington 

Amerika Serikat pada tahun 1956 sampai 1959. 

e. Kepala bagian Amerika Utara Deparetmen Luar Negeri pada tahun 1959 

sampai 1963. 

f. Sekretaris I kedutaan besar Republik Indonesia di Kolombo Srilanka pada 

tahun 1965-1968. 

g. Kepala biro tata usaha sekretariat jendral Departemen Luar Negeri pada 

tahun 1969-1970. 

h. Bertugas di kedutaan besar Republik Indonesia di London, pada tahun 

1971-1974. 

i. Kepala biro umum departemen luar negeri 1975-1980. 

j. Duta Besar di Uni Emirat Bahrain dan Qatar pada tahun 1976-1980. 

k. Direktur Jendral Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia tahun 

1980-1983. 

l. Menteri Agama Republik Indonesia 1983-1993 
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m. Anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1993-1998. 

n. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1993-1998.
35

 

              Munawir Sjadzali meninggal dunia dalam usia 78 tahun, tepatnya pada 

hari Jum‟at 23 Juli 2004. Munawir sempat dirawat selama lebih dari 40 hari di 

rumah sakit karena menderita serangan stroke dan komplikasi beberapa 

penyakit.
36

 

2. Karya-Karyanya 

       Karena ketertarikannya mendalami ilmu politik, khususnya yang berkaitan 

dengan konsepsi politik Islam, Munawir Sjadzali akhirnya dikenal sebagai 

tokoh dan pemikir politik Islam di Indonesia. Pemahamannya yang mendalam 

tentang politik Islam ia hubungkan dengan kondisi negara Indonesia yang 

berasaskan Pancasila dan ia tuliskan dalam bukunya yang terkenal Islam dan 

Tata negara. Selain mengeluarkan karya dalam bidang politik, ia juga telah 

menulis beberapa buku yang berbicara tentang hukum Islam, seperti Ijtihad 

Kemanusiaan dan Ijtihad Dalam Sorotan (et. all). Ide pokoknya dalam bidang 

hukum adalah tentang reaktualisasi atau kontekstualisasi hukum Islam, di mana 

ia berusaha meletakkan suatu sistem hukum Islam yang sesuai, bukan hanya 

dengan konteks masa kini, melainkan juga dengan konteks yang khas 

Indonesia.
37

 

             Pengkajiannya terhadap Islam dan politik dimulai ketika ia mengadakan 

penelaahan sendiri tentang konsepsi politik Islam. Kemampuannya dalam 

                                                           
      

35
Budi Handrianto, 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia, (Jakarta: Hujjah press, 2007), h. 52-53. 

      
36

Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Pengantar Editor dalam Islam, Negara dan Civil 

Society , (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 21. 
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membaca kitab-kitab Arab klasik membuatnya tidak sulit memahami 

pemikiran-pemikiran politik Islam masa klasik. Dalam pencariannya, Munawir 

memulai  riset dengan kepala kosong dan tidak menyiapkan suatu konsepnya 

terlebih dahulu.  Kemudia ia menyusun bahan, data yang ditemukan baik yang 

disetujui atau tidak.  Berbeda dengan kebanyakan peneliti yang sudah matang 

konsepnya tentang sesuatu, kemudian mencari data untuk menunjang konsep 

dan menguatkan pendapat yang dipegangnya. Dari penelaahannya tersebut, ia 

Dengan obsesinya untuk mencari konsepsi politik Islam tersebut ia 

memberanikan diri menyusun satu naskah yang kemudian dicetak menjadi 

buku dengan judul: Mungkinkah Indonesia Bersendikan Islam ?, setebal 80 

halaman.  Tulisan tersebut digali sendiri dengan membaca beberapa kitab 

klasik seperti al-Maududi.
38

 Menurut Munawir, dalam buku tersebut bukan 

jawaban yang ditemukan, tetapi hanya memunculkan berbagai problem. 

             Sebagai seorang negarawan dan ilmuan, Munawir Sjadzali berusaha 

mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya hanya terbagi 

dalam dua bidang yaitu Hukum Islam dan Fiqh Siyasi
. 
Selain sebagai diplomat 

ulung Munawir juga seorang intelektual yang cukup produktif, sehingga sangat 

banyak karya yang telah ditulisnya, Di antara karya-Karya tulis Munawir ada 

yang dalam bentuk buku, dan makalah  antara lain: 

1. “Mungkinkah Indonesia bersendikan Islam”, (1950). 

2. Shari‟ah a Dinamic Legal System, (makalah di Colombo 1985). 

                                                           
      

38
Munawir Sjadzali, “ Dari Lembah Kemiskinan” dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk 

(ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali (Jakarta: 

Paramadina, 1995), hlm. 4.  
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3. “The Rule of The Moeslim Religions Leaders in the Solution of The 

Population   Problems Indonesian  Experience”, (makalah di Kairo 1987). 

4. “Islam dan Tata Negara”, merupakan pokok pikirannya tentang wacana 

politik Islam yang dikomparasikan dengan konteks pluralitas bangsa 

Indonesia, diterbitkan oleh UI Press. 

5. ”Islam Realitas dan Orientasi Masa Depan Bangsa”, yang berbicara mulai 

dari karakter dasar hukum Islam sampai Pancasila, diterbitkan oleh (UI 

Press Jakarta 1993). 

6. “Ijtihad Kemanusiaan”, buku ini mengupas segi inner dinamic Islam 

sebagai rahmatan li al-alamin dalam perspektif kemanusiaan, diterbitkan 

oleh (Paramadina). 

7. “Islam and Govermental System: Teaching, History and Reflections”, 

diterbitkan oleh, (INIS Jakarta). 

8. “Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini”, buku ini berisi tentang 

tawaran Munawir tentang problematika yang dihadapi umat Islam dewasa 

ini, (UI Press, Jakarta, 1994). 

9. “Reaktualisasi Hukum Islam”, tema ini tersebar di dalam berbagai buku, 

bahkan sebagai tema polemik dalam diskursus pemikiran Islam di 

Indonesia. Misalnya dalam buku “Ijtihad Dalam Sorotan”, “Polemik 

Reaktualisasi Ajaran Islam,” dan “Hukum Islam di Indonesia”. 
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B. Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Munawir Sjadzali 

       Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi 

pokok dari kekuasaan politik, Negara adalah alat dari masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam 

masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. 

Islam datang memperbaiki aqidah dengan memastikan ke Esa-an Allah dan 

memperbaiki kerusakan masyarakat. Islam membimbing manusia ke arah cinta 

kasih, kerjasama untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 

Islam membangun Daulah Islamiyah untuk membentuk masyarakat yang 

damai dan sejahtera. Islam menetapkan hukum-hukumnya dalam bidang-

bidang sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan ajaran khalik tentang 

kesejahteraan umat manusia. 

       Negara dalam Islam  termasuk wilayah  ijtihad umat Islam. Oleh karena 

itu, masalah  negara merupakan urusan duniawi yang bersifat umum. Dalam 

menyusun teori politik mengenai negara, hal yang ditekankan bukanlah 

struktur negara melainkan substruktur dan tujuannya. Hal ini dikarenakan 

struktur negara termasuk wilayah ijtihad kaum Muslim sehingga bisa berubah. 

Adapun substruktur dan tujuannyaa tetap menyangkut prinsip-prinsip 

bernegara secara Islami. 

Menurut bahasa prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar 

orang berfikir, bertindak, yang memberikan arah dan tujuan yang jelas pada 

setiap kehidupan seseorang. 
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Prinsip-prinsip ini dianggap seperti hak-hak allah SWT dalam bidang 

politik, karena sejauh mana hal itu dianggap sebagai hak umat Islam untuk 

menuntut para penguasa agar menghormati prinsip-prinsip konstitusional atau 

etika-etika ini, sejauh itu pula hal tersebut menjadi kewajiban atas umat Islam 

dengan kapasitasnya sebagai kelompok dan kewajiban atas setiap orang yang 

mampu dengan kapasitasnya sebagai individu, untuk memegang erat prinsip-

prinsip ini mengajak orang lain untuk memegangnya serta mencari 

penyelesaian padanya. Jika tidak menemukan kesepakatan antara ulama syri‟at 

tentang prinsip-prinsip ini, sebabnya bukan pada perbedaan seputar prinsip-

prinsip itu saja, artinya sekitar apakah Islam membawa atau tidak membawa 

asas itu.  

Di dalam Al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk 

dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di 

antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi 

dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai 

aktivitas sosial-politik umat manusia. Ajarannya ini mencangkup prinsip-

prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, dan lain-

lain.
39

 

Adapun prinsip-prinsip dalam bernegara  menurut pandangan Islam 

adalah:    
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 Jubair Situmorang, Op. Cit, h. 55 
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1. Prinsip musyawarah atau konsultasi (Syura) 

       Adalah suatu forum tukar menukar pikiran , gagasan ataupun ide, 

termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah 

sebelum pengambilan keputusan.  

Dalam Al-Qur‟an  menggariskan bahwa prinsip musyawarah merupakan 

salah satu prinsip dasar dan paling utama dalam nomokrasi Islam, adapun 

musyawarah dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam 

masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak 

partisipasi rakyat ini tidak ada dalam dalam masalah-masalah hukum maka 

sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatoral atau totaliter. Jika 

dinisbatkan kepada sistem Islam, maka kediktatoran itu diharamkan dalam 

agama Islam sebab bertentangan dengan akidah dan syari‟at. 

       Pendapat para ulama tentang hukum musyawarah adalah wajib, 

diwajibkan atas para penguasa untuk meminta pendapat dari 

rakyatnyadalam segala perkara umum. Musyawarah adalah kewajiban 

yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus 

bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, daministrasi, politik, 

dan pembuatan perundang-undangan, juga dalam setiap hal yang 

menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umum.   

Musyawarah merupakan suatu perintah Allah sebagaimana digariskan 

dalam ayat yang dengan tegas menyebutkan perintah itu dalam Al-Qur‟an, 

surah  Ali Imran : 159. 
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       Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya. (QS. Ali Imran : 159).
40

 

 

2.  Prinsip ketaatan kepada pemimpin 

       Yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat. Taat pada pemimpin 

diwajibkan atas para penguasa dan atas rakyat, sebab wajib atas para 

penguasa untuk memutuskan seperti apa yang telah mereka putuskan 

dalam hal kemaslahatan umum, dan rakyat wajib melaksanakan putusan 

itu. Hazairin menafsirkan menaati Allah ialah tunduk kepada ketetapan-

ketetapan Allah, menaati Rasul ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan 

Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan menaati ulil amri ialah tunduk 

kepada ketetapan-ketetapan petugas kekuasaan masing-masing lingkungan 

tugas kekuasaanya. Ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam firman 

Allah SWT. Al-Qur‟an telah menetapkan prinsip dalam surah  An Nissa‟ : 

59. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 56. 
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       Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa : 59).
41

 

 

       Para ulama berkata: Ayat ini turun kepada rakyat, baik para tentara atau 

lainnya untuk taat kepada ulil amri yang melaksanakan apa yang ada dalam 

ayat terdahulu, taat sebagaimana yang sudah diketahui, tidak boleh pada 

hal-hal kemaksiatan, dan apa yang di tetapkan oleh ulil amri itu harus 

berdasarkan musyawarah. 

3. Prinsip keadilan (Al-„adalah) 

       Prinsip keadilan merupakan suatu yang sangat penting perintah dalam  

menegakan keadilan dan Allah Ta‟ala memerintahkan Rasulullah untuk 

menegakan keadilan. Para ulama syariat Islam tidak membolehkan sesorang 

memegang tongkat kekuasaan kecuali dia bersifat adil. Adil adalah akhlak 

yang paling utama, jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah 

kekuasaannya dan tidak boleh diterima kesaksiannya.  

       Ar-Ridha mendefinisikan sifat adil dalam Al-mabsuth-nya: Adil adalah 

istiqamah (teguh pendirian), dan kesempurnaanya tiada akhir. Adil juga 

                                                           
       

41
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 69. 
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berarti menyalahi apa yang diyakini haram dalam agama, atau dengan kata 

lain: Bahwa seseorang itu selalu meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak 

melakukan dosa-dosa kecil. 

       Cukup banyak ayat Al-Qur‟an menggambarkan tentang keadilan 

diantaranya yaitu surah An- Nahl : 90. 

                       

                      

       Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. Al Nahl : 90).
42

 

 

4. Prinsip persamaan (Al-musawah)  

       Adil dalam bahasa artinya penyamarataan. Prinsip ini melukiskan 

bagaimana proses kejadian manusia Allah telah menciptakan dari pasangan 

laki-laki dan wanita. Yaitu pasangan pertama Adam dan Hawa dilanjut 

dengan pasangan yang lainnya bahwa manusia berasal dari proses yang 

sama. Pembahasan tentang berlaku adil bahwa prsamaan hak adalah tujuan 

diutusnya para rasul dan diturunkannya syriat juga hukum. Persamaan hak 

juga merupakan ikatan penghubung dari prinsip-prinsip menyeluruh dan 

kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang 

dapat memlihara aksistensi komunitas manusia. 

       Oleh karena itu, berlaku adil adalah sistem Allah SWT dan syariat-Nya, 

juga merupakan sistem segala sesuatu. Prinsip musawarah merupakan salah 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 221.  
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satu tuntunannya. Nash-nash Al-Qur‟an dan hukum-hukumnya telah 

menuturkan dengan menetapkan persamaan hak sesempurna-sempurnanya 

sebagaimana Allah memerintakan berlaku adil, Allah juga menetapkan 

persamaan hak antara manusia seluruhnya. Dalam Al-Qur‟an dapat kita 

pahami dalam surah Al Hujuraat: 13.  

                             

                   

       Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan   seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS: Al-Hujuraat : 13).
43

 

 

5. Prinsip hubungan antar umat dari berbagai agama. 

       Dalam prinsip ini manusia ditakdirkan aalah sebagai mahluk sosial 

yang hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia saling bekerja 

sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat 

dipahami dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah : 256 yaitu : 

                         

                            

       Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 

                                                           
       

43
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 412. 
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karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada 

Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 

Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui. (QS: Al-Baqarah : 256).
44

 

 

       Dalam melakukan kajian ulang tentang Islam dan memulainya dengan 

melihat kembali kandungan Al-Qur‟an sebagai sumber pokok dari ajaran 

Islam, disertai pengamatan terhadap Sunnah Rasul. Kemudian telah kita 

telusuri lorong lorong sejarah ketatanegaraan dunia Islam dengan memberikan 

perhatian khusus kepada pola hidup bernegara di dunia Islam semasa Al-

khulafa Al-Rasyidin, yang dianggap suatu yg ideal dan yang harus di teladani 

oleh umat Islam. Zaman klasik, zaman pertengahan dan zaman baru tentang 

pola politik yang terdapat di sejumlah negara Islam yang ada sekarang ini.
45

 

       Munawir melihat bahwa Islam menggariskan seperangkat prinsip etis yang 

relevan dalam proses penyelenggaraan negara. Antara lain : nilai-nilai 

musyawarah (syura), keadilan, („adl), dan persamaan (musawa). Inilah yang 

harus ditegakkan oleh komunitas politik Islam bukan hal-hal yang bersifat 

ideologi formal, baik Islam sebagai ideologi maupun agama negara.
46

  

        Sebagai dari hasil telaah ulang menurut Munawir Sjadzali dapat dikatakan 

bahwa dalam kitab suci umat Islam itu terdapat seperangkat prinsip-prinsip dan 

tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selebihnya baik 

dalam Al-Qur‟an maupun As-sunnah Rasul tidak mengajarkan sistem 

pemerintahan tertentu yang harus di anut,  Tetapi yang  paling pokok  dan  

utama yang harus dimiliki dalam bernegara ialah musyawarah atau syuro. 

                                                           
       

44
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah 

Al-Qur‟an), h. 33. 
      

45
 Munawir sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 233. 

      
46

 Bahtiar Effendy, Repolitisasi Islam, (Bandung: Mizan,  2000), h. 77 
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       Perhatian Islam terhadap prinsip musyawarah dan apa yang termasuk 

didalamnya berupa perhatian kaum muslimin terhadap perkara-perkara umum 

merupakan inti ketenangan dalam sistem hukum islam sebab hal itu adalah 

jaminan atau bentuk peran aktif rakyat dalam mengamankan hak asasi manusia 

dan kebebasan-kebebasan mendasarnya dengan menganggapnya sebagai hak-

hak Allah.  

      Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional 

meletakan musyawarah sebagai kewajiban ke Islaman dan prinsip 

konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum  dan dasar-dasar baku 

yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quraan dan Hadits. Oleh karena itu, 

musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorang pun meninggalkannya. 

       Dalam hubungan ini Bangsa Indonesia khususnya umat Islam, Patut 

bersyukur kepada Allah Ta‟alla bahwa para pendahulu kita para pendiri 

Republik Indonesia telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi 

Negara. Hendaknya kita umat Islam Indonesia menerima Negara Republik 

Indonesia yang berdasarkan pancasila ini sebagai sasaran terakhir dari aspirasi 

politik kita. Munawir Sjadzali mengemukakan baik dalam sistem politik 

maupun sistem hukum, terdapat persamaan antara Republik Indonesia dan 

sebagian besar dari negara-negara Islam yang ada di dunia sekarang ini, sama-

sama mengikuti pola politik Barat, dengan adaptasi dan penyesuaian, dan sama 

dalam hal, selai dala bidang perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, 
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sistem hukum di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya bersumberkan 

hukum Islam.
47

 

       Dalam negara Indonesia musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan 

atas para penguasa juga rakyat. Kewajiban musyawarah bagi penguasa dan 

pelaksanaan apa yang telah diputuskan oleh rakyat yang diwakili oleh DPR 

yang dipilih oleh rakyat orang yang diberikan amanah sebagai wakil mereka 

dalam mengungkapkan aspirasi mereka dan memelihara kemaslahatan juga 

melakukan pengawasan atas para pejabat pada apa yang tampak dari 

kemungkaran mereka.  

       Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, 

administrasi, politik dan pembuatan perundang-udangan, juga dalam setiap hal 

yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umum. Bagi 

Munawir Sjadzali, prinsip utama Islam telah diberlakukan dalam kehidupan 

bernegara di Indonesia, yaitu terjadinya musyawarah untuk mufakat dalam 

proses pembentukan dasar negara Indonesia. Melalui musyawarah untuk 

mufakat itulah menjadi dasar pokok bagi kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa di Indonesia. Munawir Sjadzali mengatakan bahwa yang  paling 

pokok  dan  utama yang harus dimiliki dalam bernegara ialah musyawarah atau 

syura. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
      

47
 Munawir Sjadzali, Op, chit, h. 236. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI 

TENTANG PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA 

 

       Dalam analisis ini, penulis mencoba membahas serta menganalisis 

pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang negara, akan tetapi jika kita 

membahas pemikirannya politik Munawir Sjadzali sangatlah luas, jadi penulis 

membatasi pembahasan ini sesuai dengan rumusan masalah ini yaitu; 

Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Prinsip-prinsip Bernegara dan Relevansi 

Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Prinsip-prinsip Bernegara di Indonesia. 

A. Prinsip-prinsip Bernegara Menurut Munawir Sjadzali 

Prinsip adalah asas atau aturan dasar dalam bertindak dan berfikir secara 

benar yang dimiliki oleh seseorang yang bersumber dari Al-Qur‟an dan As-

Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk 

dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di 

antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi 

dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam bernegara  menurut pandangan 

Islam adalah:    

1. Prinsip musyawarah atau konsultasi (Syura) 

       Adalah suatu forum tukar menukar pikiran , gagasan ataupun ide, 

termasuk saran saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah 
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sebelum pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan suatu perintah 

Allah. 

2.  Prinsip ketaatan kepada pemimpin 

       Yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hazairin menafsirkan 

menaati Allah ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah, menaati 

Rasul ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi 

Muhammad SAW. Dan menaati ulil amri ialah tunduk kepada ketetapan-

ketetapan petugas kekuasaan masing-masing lingkungan tugas kekuasaanya. 

3. Prinsip keadilan. (Al-„adalah) 

       Prinsip keadilan merupakan suatu yang sangat penting perintah dalam  

menegakan keadilan dan Allah Ta‟ala memerintahkan Rasulullah untuk 

menegakan keadilan. 

4. Prinsip persamaan. (Al-musawah) 

           Prinsip ini melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah 

menciptakan dari pasangan laki-laki dan wanita. Yaitupasangan pertama 

Adam dan Hawa dilanjut dengan pasangan yang lainnya bahwa manusia 

berasal dari proses yang sama. 

5. Prinsip hubungan antar umat dari berbagai agama. 

       Dalam prinsip ini manusia ditakdirkan allah SWTsebagai mahluk sosial 

yang  berhubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia saling 

bekerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

       Dalam melakukan kajian ulang tentang Islam dan memulainya dengan 

melihat kembali kandungan Al-Qur‟an sebagai sumber pokok dari ajaran 
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Islam, disertai pengamatan terhadap Sunnah Rasul. Kemudian telah kita 

telusuri lorong lorong sejarah ketatanegaraan dunia Islam dengan memberikan 

perhatian khusus kepada pola hidup bernegara di dunia Islam semasa Al-

khulafa Al-Rasyidin, yang dianggap suatu yg ideal dan yang harus di teladani 

oleh umat Islam. Zaman klasik, zaman pertengahan dan zaman Baru tentang 

pola politik yang terdapat di sejumlah negara Islam yang ada sekarang ini. 

        Sebagai dari hasil telaah ulang menurut Munawir Sjadzali dapat dikatakan 

bahwa dalam kitab suci umat Islam itu terdapat seperangkat prinsip-prinsip dan 

tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selebihnya baik 

dalam Al-Qur‟an maupun As-sunnah Rasul tidak mengajarkan sistem 

pemerintahan tertentu yang harus di anut,  Tetapi yang  paling pokok  dan  

utama yang harus dimiliki dalam bernegara ialah musyawarah atau syuro. 

B. Relevansi Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Prinsip-prinsip Bernegara 

di Indonesia. 

     Perhatian Islam terhadap prinsip musyawarah dan apa yang termasuk 

didalamnya berupa perhatian kaum muslimin terhadap perkara-perkara umum 

merupakan inti ketenangan dalam sistem hukum islam sebab hal itu adalah 

jaminan atau bentuk peran aktif rakyat dalam mengamankan hak asasi manusia 

dan kebebasan-kebebasan mendasarnya dengan menggapnya sebagai hak-hak 

Allah.  

      Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional 

meletakan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip 

konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum  dan dasar-dasar baku 
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yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quraan dan Hadits. Oleh karena itu, 

musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorang pun meninggalkannya. 

      Dalam negara Indonesia musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan 

atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap 

perkara pemerintahan, administrasi, politik dan pembuatan perundang-

udangan, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemaslahatan individual dan 

kemaslahatan umum. Relevansinya adalah bagi Munawir Sjadzali, prinsip 

utama Islam telah diberlakukan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu 

terjadinya musyawarah untuk mufakat dalam proses pembentukan dasar negara 

Indonesia. Melalui musyawarah untuk mufakat itulah menjadi dasar pokok 

bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Munawir Sjadzali 

mengatakan bahwa yang  paling pokok  dan  utama yang harus dimiliki dalam 

bernegara ialah musyawarah atau syuro. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

       Berdasarkan pada hasil penelitian yang penyusun lakukan, akhirnya dapat 

ditarik kesimpulan bahwa analisis pemikiran Munawir Sjadzali tentang Prinsip-

prinsip Bernegara sebagai berikut:  

1. Munawir Sjadzali membagi prinsip-prinsip bernegara menjadi lima, di 

dalam Al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan 

pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di 

antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di 

bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, yaitu: 1) Prinsip musyawarah atau konsultasi (Syura), 2) 

Prinsip ketaatan kepada pemimpin 3) Prinsip keadilan. 4) Prinsip 

persamaan. 5) Prinsip hubungan antar umat dari berbagai agama. 

2. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional 

meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip 

konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum  dan dasar-dasar 

baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quraan dan Hadits. Dalam 

negara Indonesia musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para 

penguasa juga rakyat dalam setiap hal yang menyangkut kemaslahatan 

individual dan kemaslahatan umum.. Relevansinya adalah bagi Munawir 

Sjadzali, prinsip utama Islam telah diberlakukan dalam kehidupan bernegara 

di Indonesia, yaitu terjadinya musyawarah untuk mufakat dalam proses 

pembentukan dasar negara Indonesia. Melalui musyawarah untuk mufakat 
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itulah menjadi dasar pokok bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di 

Indonesia bahwa Munawir Sjadzali mengatakan bahwa yang  paling pokok  

dan  utama yang harus dimiliki dalam bernegara ialah musyawarah atau 

syuro. 

B. SARAN 

       Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, untuk melengkapi penelitian  

terhadap kajian ini, penulis ingin menyampaikan bebrapa saran yang bisa 

dijadikan  sebagai tindakan lanjut dari hasil penelitian, dalam pengembangan 

usaha lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Penulis memeberi saran kepada para tokoh-tokoh pemikiran Islam di 

Indonesia khususnya pemikiran hukum Islam mengalami perkembengan 

sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, untuk itu studi tentang 

pemikiran, apalagi yang berkaitan dengan pemikiran tokoh, perlu dilakukan 

terus-menerus sehingga dapat mengikuti perkembangan dari perubahan 

yang terjadi di dunia ini, serta dapat juga hukum Islam untuk selamanya.  

2. Pemikiran seorang tokoh adalah suatu pemikiran, dimana kreatifitas 

seseorang dalam memanfaatkan intelektualnya, Untuk itu, kita dapat perlu 

khawatir dan ragu, karena itu adalah dinamika dalam masyarakat yang perlu 

disikapi secara wajar.  

3. Dalam hal ini mengkaji pada pemikiran, termasuk pada pemikiran Munawir 

Sjadzali, hendaknya mengetahui terlebih dahulu latar belakang tokoh 

tersebut, dan sudut pandang yang dipakai, dan tetap mengembangkan sikap 

pluralitas terhadap pemikiran yang ada. 
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