
BAB III

GAMBARAN UMUM AHL AL HALL WA AL AQDI

A. Pengertian Ahl al Hall Wal Aqdi

Secara kebahasaan Ahl-al-Hall Wa AL-‘Aqd artinya “orang-orang yang

melepas dan mengikat”atau’’orang-orang yang dapat memutuskan dan

mengikat’’1. Disebut “mengikat” karena keputusannya mengikat orang-orang

yang mengangkat Ahlul Halli; dan disebut “melepaskan” karena mereka yang

duduk disitu bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak

disepakati. Sedangkan menurut para Ahi fiqih siyasah, Ahl-al-Hall Wa AL-‘Aqd

adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan

menentukan suatu atas nama umat. Atau lembaga perwakilan yang menampung

dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.2 Dalam literatur fiqih, Ahl-

al-Hall Wa AL-‘Aqd adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat

dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan. Dan bisa juga dikatakan

“majelis syuro” sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi Islam.3 Sedangkan

ditinjau dari segi Terminologi, Ahl-al-Hall Wa al-‘Aqd banyak terjadi perbedaan

pendapat seperti uraian berikut :

1. Menurut Abd Al Hamid Anshori bahwa Ahl-al-Hall Wa al-‘Aqd ialah

orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu

kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.

2. Imam al-Mawardi mengemukakan pandangan bahwa dalam kajian fiqih

1 J. Sayuti Pulungan, op.cit h. 186
2 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya

Media Pratama, 2007), h. 138
3 Dewan Redaksi Ensiklopedia  Islam, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van

Hoeve, 1994), h.41
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siyasah terdapat kesamaan anatara majelis syuro, ahl-al-hall wa al-‘aqd ,

ahlul jihad dan ahlul ak-ikhtiyar. Konsep ahl-al-hall wa al-‘aqd telah

populer semasa pemerintahan Khulafaurrasyidin (pada masa Rasulullah),

dan bahkan sebelumnya yaitu zaman Rasulullah Saw hanya ide konsep itu

mengemuka pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang-orang yang

bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka4.

3. Abu A’la al Maududi menyebutkan Ahl-al-Hall Wa al-‘Aqd sebagai

lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga

legislatif5.

4. An-Nawawi dalam Al-Minhaj Ahl Halli Wa al ‘Aqd adalah para ulama,

para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat

yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat6.

5. Menurut Muhammad Abduh, menyamakan Ahl-al-Hall Wa al-‘Aqd

dengan ulil amr yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam

keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang

mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Sehingga Uli al-Amr tersebut

adalah adalah golongan Ahl-Al-Hall Wa Al-‘Aqd dari kalangan muslim

yang kredibilitasnya tinggi. Mereka adalah para amir, hakim, ulama’,

militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam

dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik7.

4 Al –Mawardi, Al –Ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit, h. 74
5 Abul A’la Maududi, Sayyid, The Islamic Law And Constitution, (Lahore: Islamic

Publication, 1997), h. 257
6 Muhammad Al Razi Fakh al Din Bin Dhiya al Din Umar, Tafsir Fakhr Raz, op.cit,. h 70
7 Ibid.
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6. Rasyid Ridha juga berpendapat ulil amri adalah Ahl-al-Hall Wa al-‘Aqd.

Ia menyatakan “kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut Ahl al-Hall

Wa al-‘Aqd adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang

terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja

untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para

pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh

wartawan8.

7. Al-Maraghi rumusannya sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad

Abduh dan Rasyid Ridha.

Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa Uli al-amr adalah pemimpin-pemimpinn

kebenaran keadilan yang terdiri dari ulama dan umara. Sedangkan al-Razi dalam

tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud Uli al-amr adalah Ahl-Al-Hall Wa

Al- ‘Aqd.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa, Ulil-Amri adalah

para pemegang kekuasaan dan penguasanya. Merekalah yang memerintah

manusia. Temasuk dalam istilah ulul-amri adalah para pemegang kekuasaan, para

ilmuwan dan para filosof. Oleh sebab itu, ulil-al -amri terdiri atas dua golongan :

ulama dan umara. Jika mereka ini baik (shaleh), baik-lah semua rakyatnya. Jika

mereka ini rusak, rusak pula rakyatnya. Para pemimpin dimaksud termasuk para

raja, para tokoh ulama, dan para birokrat. Setiap orang yang diikuti orang lain

adalah ulil-amri, dan mereka semua wajib memerintahkan apa yang telah

dilarang-Nya. Adalah wajib bagi setiap orang yang mentaati ulil-amri untuk hanya

8 Muhammad Rasid Ridho, Tafsir Al Manar, op.cit,. h. 181
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mentaati mereka dan ketaatan kepada Allah dan tidak mentaati mereka dalam hal

kemaksiatan kepada-Nya.

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di menyebut Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi

dengan ahl al-syura’ hal itu terkandung dalam Tafsir-nya menyebutkan faidah-

faidah musyawarah di antaranya:

1. Musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan kepada Allah.

2. Dengan musyawarah akan melegakan mereka (yang diajak

bermusyawarah) dan  menghilangkan ganjalan hati yang muncul

karena sebuah peristiwa. Berbeda halnya dengan yang tidak

melakukan musyawarah. Sehingga dikhawatirkan orang tidak akan

sungguh-sungguh mencintai dan tidak menaatinya. Seandainya

menaati pun, tidak dengan penuh ketaatan.

3. Dengan bermusyawarah, akan menyinari pemikiran karena

menggunakan pada tempatnya.

4. Musyawarah akan menghasilkan pendapat yang benar, karena hampir

hampir seorang yang bermusyawarah tidak akan salah dalam

perbuatannya. Kalaupun salah atau belum sempurna sesuatu yang ia

cari, maka ia tidak tercela9.

Dilihat dari berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai Ahl-Al-Hall

Wa Al-‘Aqd oleh pakar muslim diatas, secara tersirat menguraikan Ahl-Al-Hall

Wa Al-‘Aqd adalah orang-orang yang representif dari berbagai kelompok sosial,

memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun

9 Abdurrahman, As Sa’di, Tafsir Al Karim Al Rahman, h. 154
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lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung

ditunjuk oleh kepala pemerintahan.

Dengan demikian Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi merupakan sarana yang

digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk memicarakan masalah– masalah

kenegaraan dan kemaslahatan rakyat10.

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa imam merupakan sesuatu yang

niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau

negara. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi

tidak berharga. Lantas bagaimana ketentuan seorang imamah yang dianggap

legal11.

Dalam hal ini, Al Mawardi menjelaskan, jabatan imamah (kepemimpinan)

dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi. Pertama, dia dipilih oleh parlemen

(Ahl al Halli wa al-’Aqdi). Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk

mengikat dan mengurai, atau juga disebut model Al Ikhtiar. Kedua, ditunjuk oleh

imam sebelumnya12. Model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks

modern. Sementara, tipe kedua, Al Mawardi merujuk pada eksperimen sejarah,

yakni pengangkatan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah sebelumnya, Abu

Bakar as-Shiddiq13.

Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah Ahl al-Halli Wa al-

’Aqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah. pertama dalam sejarah

pemerintahan umat Islam pasca Nabi SAW. Pemilihan khalifah tersebut

10 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, op.cit. h. 138
11 Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit,.  h.5
12 Ibid.
13 Al –Mawardi, Al –Ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit, h. 10
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dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Anshar

dan Muhajiriin, Mereka ini berjuang kemudian oleh ulama fiqh diklaim sebagai

Ahl al-Halli Wa al-’Aqd yang bertindak sebagai wakil umat14.

Berdasarkan hal ini, Abdul Karim Zaidan mengemukakan definisi Ahl al-

Halli Wa al-’Aqdi adalah orang–orang yang berkecimpung langsung dengan

rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui

pendapat-pendapat wakil rakyat tersebut karena meraka secara ikhlas, konsekuen,

taqwa, adil dan kepandaian  pikiran serta kegigihan mereka dalam

memperjuangkan kepentingan rakyatnya15. Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi diwarnai

dengan suasana ukhuwwah, kekeluargaan dan kerjasama didalam kebaikan dan

ketaqwaan. Keanggotaan Parlemen diwarnai rasa ta'asub terhadap golongan,

sektarian, dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Ahl-Al-Hall Wa Al-

‘Aqd merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai

wakil- wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memeilih khalifah atau kepala

negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif

pemikiran ulama fikih, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam

sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi

fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia

sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personal-personalnya

merupakan wakil- wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah

satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara atau kepala

14 J. Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,op.cit.,h. 69
15Abdul Karim Zaudan, Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam Dalam  J Suyuti

Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 67
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pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, antara Ahl-Al-Hall Wa Al-‘Aqd

dan MPR tidak identik16.

Dengan demikian Ahl-Al-Hall Wa Al-‘Aqd dapat dikatakan dalam

pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga

pembuat undang-undang17. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat,

sehingga lembaga ini di sebut juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebutan lain

yang sering di pakai dalam parlemen. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah

yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan. (oleh

Rousseau di sebut volente generate atau general will). Keputusan-keputusannya,

baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh

masyarakat18.

B. Dasar Hukum Ahl al Hall Wal Aqdi

Secara eksplisit dalil tentang Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi,  tidak terdapat

dalam al-Qur’an dan al-Hadis, namun sebutan tersebut hanya ada dalam turas

fiqih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial, dari dasar-

dasar yang menyeluruh, maka dasar sebutan di qiaskan dengan istilah Uli al Amri.

Seperti dalam firman Allah SWT surah An Nisa’ Ayat 59 :11






16 Ibid., h 68
17 Badan legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu

legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang
menekankan unsur bicara dan merundingkan, sebutan lain mengutamkan representasi atau
keterwakilan angota-angotanya dan dinamakan People’s Representative Body atau Dewan
perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan
ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Lihat: Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu
Politik, (Jakarta: Prima Grafika, 2012), h. 315

18 Ibid.
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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 akibatnya19.

Juga dalam firman Allah SWT surat An Nisa’ Ayat 83

















Artinya :

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan

ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka

menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah

orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena

19 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahanya, h. 128
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karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan,

kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)20.

Ahl al-Halli Wa al-’Aqd juga disebut dengan “umat” dalam firman Allah

dalam surat Ali Imran Ayat 104










Artinya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

munkar merekalah orang-orang yang beruntung21.

Firman Allah SWT, Surat An Nisa’ Ayat 58













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.

20 Ibid., h. 132
21 Ibid., h.192
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Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat22.

Ulil Amri boleh ditaati hanya dalam batas-batas yang telah diatur oleh

Allah Swt. Para ahli hukum islam serta para ahli ijtihad juga telah sepakat pula

bahwa taat itu tidak wajib, melainkan dalam hal yang telah diperintahkan oleh

Allah. Mereka sepakat tentang tidak boleh taat kepada makhluk dalam masalah-

masalah yang mendurhakai Khaliq.

Jika Ulil Amri membolehkan sesuatu yang haram, seperti zina dan

minuman keras, dan menganggap boleh melanggar batas-batas larangan Allah,

serta menganggap hukum islam itu ketinggalan zaman, dan mengadakan

peraturan-peraturan yang tidak diizinkan oleh Allah, maka kaum muslimin wajib

untuk tidak mematuhi perintah Ulil Amri tersebut.

Dalam demikian, Ahl al-Halli Wa al-’Aqd dalam Al Quran adalah

bagian dari Uli al Amri yaitu sebagai lembaga legislatif.

C. Sejarah  Ahl Al Hall Wal Aqdi

Era pertama dalam sejarah Islam, yaitu dimulai semenjak Rasulullah SAW

memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, hingga

meninggalnya beliau. Era ini paling baik jika kita namakan sebagai era "kenabian"

atau "wahyu"23. Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari

era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam

terwujudkan dengan amat sempurna. Kepemimpinan Rasulullah SAW, yang

bersifat demokratis terlihat pada kecendrungan beliau menyelenggarakan

22 Ibid., h. 128
23 Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam, op.cit,. h. 78
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musyawarah, terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari

Allah SWT24.

Bersamaan dengan itu beliaupun banyak menganjurkan umatnya agar

selalu bermusyawarah, yang dinyatakan bahwa umat Islam supaya tidak

meninggalkan jama’ah. Dengan demikian berarti hak seseorang dalam

mengemukakan pendapat sangat dihormati, namun setelah kesepakatan dicapai

setiap anggota jama’ah wajib menghormati dan melaksanakannya.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW, tidak menunjuk

seorangpun sebagai pengganti beliau memimpin pemerintahan Islam setelah

beliau wafat. Juga tidak memberi gambaran-gambaran kriteria apa yang harus

digunakan untuk memilih penggantinya itu.  Karena tidak adanya isyarat-isyarat

yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah al-Qur’an atas segala

urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat dengan tepat telah

menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW seleksi dan penunjukkan

kepala negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum

muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah al-Qur’an

tersebut25.

Dengan demikian khalifah pertama dipilih secara terbuka. Demikianlah era

Rasulullah SAW mencerminkan era persatuan, usaha dan pendirian bangunan

umat. Serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik, dan mewujudkan

replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-

24 Abul A’la Maududi, Sayyid, The Islamic Law And Constitution, (Lahore: Islamic
Publication, 1997), h. 257

25 Muhammad Abu Zahroh, Tarikh Al  Madzahib Al Islamiyat fi al Siyasat wa al Aqidah
(Dar al Fikr Al Arab: Bairut, t.t), h. 91
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generasi yang datang kemudian. Namun, pemikiran teoritis' saat itu belum

dimulai. Hal ini tentu amat logis dengan situasi yang ada. Yang jelas, belum ada

kebutuhan terhadap hal itu. Namun demikian, belum lagi era tersebut berakhir,

sudah timbul faktor-faktor fundamental yang niscaya mendorong timbulnya

pemikiran ini, dan membentuk 'teori-teori politik' secara lengkap26.

Di antara faktor-faktor yang terpenting ada tiga hal: Pertama, sifat sistem

sosial yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Kedua, pengakuan akan prinsip

kebebasan berpikir untuk segenap individu. Ketiga, penyerahan wewenang kepada

umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang metode manajerialnya, dan

penentuan beberapa segi formatnya. Setelah wafatnya Nabi, kaum muslimin di

Madinah membentuk kelompok-kelompok politik yang berbeda dengan

pemimpinnya masing-masing, seperti kelompok Anshar dipimpin oleh Sa’ad bin

Ubadah, kelompok Muhajirin yang memberi dukungan kepada Abu Bakar dan

Umar, serta kelompok Bani Hasyim yang memberi dukungan yang kuat kepada

Ali27. Masing-masing mengklaim supaya pengganti Nabi di lantik dari calon

kelompok mereka, dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Akhirnya Abu

Bakar di lantik dengan persetujuan semua pihak. Pertemuan antara kelompok

Anshar dan Muhajirin tersebut pada hakikatnya bukanlah dirancang, namun

menunjuk kepada adanya satu sidang permusyawaratan. Proses pembentukan

lembaga syura secara tidak langsung terwujud dari pertemuan tersebut yang mana

anggota-anggotanya adalah merupakan tokoh-tokoh yang diangkat dari kelompok

26 Ibid.
27 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah, op,cit. h

173
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masing-masing28.

Selama zaman pemerintahan khalifah Abu Bakar tidak pernah

meninggalkan prinsip prinsip-prinsip musyawarah dalam suatu penetapan

keputusan, khususnya masalah-masalah yang menyangkut urusan kenegaraan29.

Ketika Abu Bakar jatuh sakit yang sangat serius, ia segera memanggil para

sahabat untuk bermusyawarah tentang siapa calon penggantinya sebagai khalifah

kedua. Hadir pada saat itu beberapa tokoh yaitu Umar bin Khattab, Usman bin

Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu’adz bin Jabal, Ubay bin

Ka’ab, Zaid bin Tsabit, dan beberapa tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan

Anshar30.

Meskipun Abu Bakar secara pribadi yakin bahwa Umarlah yang paling

tepat untuk menjadi khalifah, beliau tidaklah lalu mencalonkannya sebagai

pengganti, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya

secara bersama dan kemudian menunjukkan kehendaknya untuk memilih Umar.

Dalam ucapannya, Abu Bakar hanya mengisyaratkan serta menyarankan nama

Umar setelah bermusyawarah dengan orang-orang yang dipercayai rakyat.

Kemudian keputusan itu dilemparkan kepada massa pemilih muslim, yang pada

gilirannya menerimanya31.

Setelah terjadi penikaman politik terhadap Umar, maka para cerdik pandai

kaum muslimin meminta agar beliau dapat menunjukkan calon penggantinya,

tetapi beliau menolak usulan para tokoh tersebut. Namun, menanggapi situasi

28 Al Thabari, Tarikh al Umam wa al Mulk, (Dar al Fikr: Bairut, 1987), h. 31-43
29 Ibid.
30 Al Thabari, op.cit,. h. 239
31 Ibid.
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politik pada zamannya, Umar sebelum meninggalnya membentuk badan pemilih

yang bertugas memilih calon dan memerintahkan mereka untuk memilih salah

seorang dari mereka sebagai penggantinya. Badan pemilih tersebut terdiri dari Ali

bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Jarah, Zubair

bin Awam dan Thalhah32. Namun menurut Umar itu semua masih kurang

memenuhi kualifikasi untuk memegang jabatan khalifah yang saat itu sudah mulai

rumit akibat cakupan wilayah kekuasaan Islam yang sudah meluas dan menjadi

pejabat primadona yang diinginkan banyak orang33.

Untuk mengatasi keraguanya, Umar melakukan suatu terobosan politik

yang sistematis dan terstruktur untuk ukuran waktu itu, yaitu membentuk sebuah

tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang sangat krusial.

Tim yang dibentuk Umar tersebut oleh para pemikir Islam disebut Majelis syura

kata ini selanjutnya menjadi istilah teknis lembaga perwakilan politik didunia

Islam. Pembentukan tim musyawarah itu tidak lancar begitu saja. Sebagian

sahabat senior banyak yang menolaknya. Abbas dan keluarga bani Hasyim

menolak kebijakan Umar tersebut dan menganggap sebagai tindakan keliru34.

Dewan tersebut, melalui proses eliminasi memberikan wewenang kepada

Abdurrahman untuk merekomendasikan apakah Ali atau Usman yang akan

mengantikan Umar. Kebanyakan dari mereka mendukung Usman, bahkan

Abdurrahman mewawancarai Ali dan Usman mengenai bagaimana mereka akan

memerintah negara apabila menjadi pemimpin. Akhirnya Abdurrahman

mendukung Usman, dan Usman terpilih sebagai calon tunggal, kemudian

32Ibnu Qutaibah, Al Imamah wa As Siyasah, (Lebanon: Dar Al Kutub, 1992), h. 25
33 Al Thabari, op.cit,. h. 35
34 Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit,. h10
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masyarakat muslim lainnya memberikan sumpah setia kepadanya35.

Kemudian datanglah kejadian tragis dan menyedihkan dengan terjadinya

pembunuhan atas Usman. Oleh karenanya, beberapa sahabat bersidang di rumah

Ali dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk

dipilih sebagai amir kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul

tanggung jawab tersebut. Ali berkeberatan tetapi ketika para sahabat ini

mendesak, pada akhirnya beliau setuju36.

Dengan mengkaji hal diatas, inilah yang diakui sebagai konvensi di zaman

kekhalifahan mengenai pemilihan kepala negara Islam. Dan inilah juga yang

merupakan rangkuman dari tindakan kolektif para sahabat untuk masalah yang

sangat penting. Sebagian besar hal tersebut di dasarkan kepada acuannya Nabi

untuk menunjuk pengganti beliau dan berdasarkan perintah al-Qur’an bahwa

semua keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak haruslah

diambil secara musyawarah37. Musyawarah, sebagai bagian dari mabda syura,

merupakan pangkal utama mekanisme pengambilan keputusan di masjlis syura.

Para anggota majlis syura yang oleh para pemikir politik Islam disebut Ahl al Hall

Wa al Aqd.

Tinjauan tentang Ahl al-Hall Wa al-‘Aqd seperti beberapa kejadian di atas,

meyaksikan bahwa Syura merupakan fenomena yang menonjol terutama dalam

periode kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tetapi menurut Pulungan dalam

bukunya, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran; pada masa Khulafaur

Rasyidin polanya tidak jauh dari masa Nabi. Golongan Ahl al-Hall Wa al-‘Aqd

35 Al Thabari, op.cit,. h. 36
36 Ibid.
37 Ibid,. h. 239
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adalah para pemuka sahabat yang sering di ajak bermusyawarah oleh khalifah

yang empat. Hanya pada masa Umar, terbentuk “Team Formatur” yang

beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah setelah ia wafat. ‘Ulama fikih

menyebut anggota formatur tersebut sebagai Ahl al- Hall wa al-‘Aqd38.

Musyawarah yang merupakan titik sentral kelegislatifan Islam bukan

sekedar keharusan normatif, melainkan juga keharusan teologis. Melakukan

musyawarah secara normatif wajib dalam Al Quran serta dicontohkan Rasulullah

SAW, dan Khulafa Rasyidin. Hal itu tidak dipisahkan dari doktrin teologi Islam.

Akan tetapi, dalam tatanan operasional, kelembagaan dan fungsinya mengalami

pasang surut. Oleh karena itu musyawarah harus dirumuskan ulang baik secara

konsepsional maupun praktikal –institisionalnya.

D. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan Ahl al Hall Wal Aqdi

Mekanisme pengangkatan Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi secara jelas tidak

disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadis, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan

pemilihan yang demokratis. Peristiwa tersebut ketika nabi meminta kepada suku

Aus dan Khazrad untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka.

Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga

dari suku Aus dan sembilan dari suku Khazraj. Dari peristiwa pemilu pertama

tersebut nantinya akan menentukan bagaimana cara pemilihan Ahl al-Halli wa al-

’Aqdi.

38 J Suyuti Pulungan, op.cit. h. 110
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Anggota Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi adalah para ulama, para ahli dan tokoh

yang dianggap mumpuni39. Tidak semua umat memenuhi kriteria sebagai anggota

Ahl al-Hall wa Al-’Aqdi. Al-Mawardi merumuskan syarat-syarat legal yang harus

dimiliki oleh Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi yaitu :

a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.

b. Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak

menjadi Khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.

c. Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu

memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi Khalifah,

serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan

rakyat40.

Al-Ghazali menerangkan bahwa salah seorang dari kalangan Ahl Al Hall

Wa Al-‘Aqd yang bay’ahnya untuk Imam dapat dianggap mengikat, adalah orang-

orang yang berwewenang (syawkah) dan memperoleh banyak dukungan dari

rakyat41.

Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu :

1. Memiliki Ilmu Pengetahuan.

2. Adil

3. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan.

4. Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya42.

Ibnu Taimiyah menambahkan, bahwa kelompok Ahl-Al-Hall Wa Al-‘Aqd

39 Ibid,. h.70
40 A. Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi  Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu

Syariah,( Jakarta: Kencana, 2003), h. 76
41 Ibid.
42 Ibid.
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atau Ulu al-Amr’ terdiri dari orang-orang terpilih yang memenuhi syarat- syarat

komplementer: keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Ia mengharapkan

agar mereka sanggup memberi suri teladan bagi segenap lapisan masyarakat,

karena kebanyakan orang cenderung meniru tingkah laku para pemimpin mereka.

”Jika para pemimpin itu baik, maka rakyat pun turut baik, tetapi bila mereka

korup, rakyat pun ikut korup”.

Dengan persyaratan ini diharapkan Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi dapat

menentukan siapa diantara calon Khalifah yang benar-benar pantas menjadi

Khalifah dan mampu memegang amanah itu untuk mengelola urusan negara dan

rakyat.

Adapun dari literatur lain menjelaskan bahwa di dalam memilih ulil-amri,

harus diperhatikan beberapa hal untuk melaksanakan tatanan Negara :

a. Mereka itu haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima

baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khalifah sesuai

dengan itu yang diserahkan kepada mereka, sebab tanggung jawab

pelaksanaan tatanan yang bagaimanapun, tidak boleh dipikulkan atas

pundak orang-orang yang menentang prinsip-prinsip serta dasar-dasar itu

sendiri.

b. Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, fajir (orang

yang melakukan dosa keji seperti zina dan sebagainya), lalai akan Allah

dan melanggar batasan-batasanNya, tetapi mereka haruslah terdiri atas

orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh. Dan apabila

mereka zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan kepemimpinan
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atau keimanan maka, menurut pandangan Islam kepemimpinannya itu

batal.

c. Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang bodoh, dan dungu tetapi mereka

haruslah orang –orang yang berilmu, berakal sehat memilki kecerdasan,

kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khalifah

dan memikul tanggung jawabnya.

d. Mereka itu haruslah orang-orang yang amanat, sehingga dapat dipikulkan

tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan. Kriteria

calon anggota legislatif (Majelis Syura) harus memenuhi kriteria tertentu

yang telah diatur oleh syariat, bagi anggota yang berasal dari partai-partai

Islam. Bagi calon anggota yang berasal dari partai-partai non-Islam,

mereka diatur menurut ketentuan mereka sendiri.

Jadi, pencalonan seseorang untuk menjadi anggota badan legislatif harus

benar-benar lahir dari penilaian yang jujur dari partai atau jemaah yang

mencalonkannya. Bukan itu saja, para calon juga tidak dibenarkan terlibat aktif,

baik secara fisik dan ekonomis, seperti turut berkampanye atau turut

mengeluarkan dana untuk kepentingan kampanyenya untuk memenangkan

dirinya. Setiap calon harus bersikap pasif dalam kampanye. Kemudian ada kriteria

sebagai berikut :

a. Akidah harus murni dan bebas dari syirik.

b. Ibadah harus benar dan tekun.

c. Akhlak harus mulia dan hidup sederhana.

d. Pendirian harus Istiqamah dan tegar.
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e. Dedikasi pengorbanan terhadap Islam harus penuh.

f. Pengetahuannya harus luas, khususnya tentang syariat.

g. Mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.

h. amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.

Kriteria diatas, sedapat mungkin harus terpenuhi. Setidaknya, 75 persen

kriteria dasar ini harus dimiliki oleh setiap anggota badan legislatif. Dari uraian di

atas, maka wajib atas rakyat untuk memilih segolongan mereka, yaitu orang-orang

yang khusus dari Ahl-Al-Hall Wa Al-‘Aqd yang mempunyai sifat –sifat yang harus

ada pada mereka seperti berilmu yang dapat membantunya untuk memikirkan

perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk

mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan

kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban

pengawasan atas kewenangan dewan eksekutif, baik pemerintah dan penguasa,

demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai

pelanggaran atas hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga

seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang

dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.

E. Fungsi, Tugas dan Wewenang Ahl Al Hall Wal Aqdi

Lembaga Legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi

yang harus dilakukannya :

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah SWT, dan Rasulullah

SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka

hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam
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susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang

relevan serta rincian-rincian untuk mengundangkannya.

2. Jika pedoman-pedoman Al-Qur’an dan Al-Sunnah mempunyai kemungkinan

interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan

penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab undang-Undang

Dasar.

3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur’an dan Al-sunnah, fungsi

lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang

berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa

hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama

yang telah tercantum dalam kitab-kitab fikih, maka dia bertugas untuk

menganut salah satu di antaranya.

4. Jika dalam masalah apapun Al-Qur’an dan Al-Sunnah tidak memberikan

pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada

dalam konvensi Al-Khulafa’ Al-Rasyidin, maka kita harus mengartikan

bahwa Tuhan telah memberikan kita bebas melakukan legislasi mengenai

masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus

semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan,

sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari’ah. Prinsip

yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya.

Sebaliknya, Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa fungsi Ahl al-Ikhtiyar

adalah “mengidentifikasikan orang yang diangkat” sebagai Imam43.

43 Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyah, op.cit., h.7
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Tugas Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi adalah sebagai berikut :

1. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah

2. Tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah

3. Tugas untuk membuat undang-undang44.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum

kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatn

dan tidak bertabrakan dari satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan

melaksanakan peran kontitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasanyang

dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka

dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah SWT45.

Para anggota Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi berwenang memilih dan melantik

kepala negara.Membantu kepala negara dalam mengatur berbagai urusan negara

dan memecahkan berbagai persoalan umat secara umum. Berbagai persoalan

umum yang dimaksud disini adalah menyatakan perang, mengadakan perjanjian,

membuat perundang-undangan ijtihadiyah dan menjelaskan cara penerapan

hukum syara’.

Dengan adanya tugas tersebut di atas, maka wewenang dari Ahl Al-Hall

Wa Al-‘Aqd Adalah Sebagai Berikut :

1. Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah

praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi,

perdagangan, industri, pertanian, dalam hal ini pendapatnya bersifat

44 J Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, op.cit,.h. 66. Lihat
juga Abdul Qadir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, h. 191

45 Ibid,. h. 71
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mengikat.

2. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta

masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak

merujuk pada pandangan majelis umat, namun dalam hal ini pandangan

Majelis Umat tidak mengikat.

3. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di

adopsi kepada Majelis, Majelis berhak memberikan saran atau masukan

serta menilai dan mengevaluasinya meskipun tidak bersifat mengikat.

4. Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh

khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala

dalam Majelis terdapat konsensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak

bersifat mengikat manakala didalam majelis belu atau tidak terjadinya

konsensus. Jika diantara Majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam

masalah yang riil berdasarkan hukum syara’, maka dalam kondisi yang

seperti nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.

5. Majelis berhak menampakkan ketidak sukaannya terhadap para mu’awim,

dan amil. Karena keputusan Majelis dalam hal ini bersifat mengikat, maka

khalifah harus segera memberhentikan mereka dan menggantinya dengan

yang baru.

6. Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari

suksesi kekuasaan atau pemerintahan.

7. Majelis memiliki hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan

kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan
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dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan syara’. Hak angket, yaitu

Majelis berhak melakukan penyeledikan terhadap berbagai kebijakan

khalifah yang dirasa bertentangan hukum syara’, meskipun dalam hal ini

keputusan Majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak

prerogatif Wilayatul Madzalim. Selain itu Majelis juga punya hak untuk

menyatakan pendapat46. Ada juga yang berpendapat bahwa Ahl-Al-Hall Wa

Al-‘Aqd mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau itulah

yang disebut juga ”Ahl al- Ikhtiyar”47.

Dalam literatur yang berbeda disebutkan bahwa wewenang Ahl Al Hall Wa

Al-‘Aqd sebagai berikut48 :

1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih

dan mem-bai’at imam.

2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.

3. Membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal

yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur’an dan Al- Hadis|.

4. Tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.

5. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Dari uraian para ulama tentang Ahl Al Hall Wa Al Aqd ini tampak hal-hal

sebagai berikut :

1. Ahl Al Hall Wa Al Aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang

mempuyai wewenang untuk memilih dan membaiat Imam.

46 Munawir Sadjali, Islam Dan  Tata Negara, op.cit,. h. 64
47 Ibid,. h. 65
48 A. Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi  Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu

Syariah, op.cit,. h.76-77
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2. Ahl Al Hall Wa Al Aqd mempuyai wewenang mengarahkan kehidupan

masyarakat yang maslahat.

3. Ahl Al Hall Wa Al Aqd mempuyai wewenang membuat undang-undang yang

mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas

oleh Al Quran dan Al Hadist.

4. Ahl Al Hall Wa Al Aqd tempat konsultasi imam didalam menentukan

kebijakannya.

5. Ahl Al Hall Wa Al Aqd mengawasi jalanya pemerintahan, wewenang no 1

dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang no 3 dan 5 adalah wewenang

DPR dan No 4 adalah wewenang Undang – Undang Dasar 1945 Sebelum di

amandement.
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