
BAB IV

Eksistensi  Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam

Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen Indonesia

A. Konsep Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Pandangan Imam Al Mawardi

Ahl Al Hall Wa Al Aqdi, diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai

wewenang untuk melonggarkan dan mengikat“. Istilah ini dirumuskan oleh Ulama

Fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk

menyuarakan hati Nurani mereka1. Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan

istilah Ahl Al-Hall Wa Al Aqd di dasarkan pada sistim pemilihan empat khalifah

pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan,

Anshar dan Muhajirin2. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai Ahl Al Hall

Wa Aqdi yang bertindak sebagai wakil Umat3.

Dalam hal ini, Mawardi mendefinisikan Ahl Al Hall Wa Aqdi sebagai

kelompok orang yang dipilih oleh kepala negara untuk memilih kepala negara

yang akan menggantikan kepala negara yang lama. Namun Mawardi tidak

menjelaskan tentang unsur-unsur dari Ahl Al Hall Wa Al Aqd4.

Abdul Karim Zaidan berpendapat, Ahl Al Hall Wa Aqdi adalah orang

orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan

kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena

1 Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, op.cit,.h. 67
2 Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa

Klasik Hingga Kontemporer, op.cit,. h 184
3 Al –Mawardi, Al –Ahkam Al Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadhli Bahri, op.cit,. h. 4
4 Ibid.
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ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan  kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di

dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya5.

Sedangkan menurut Imam an-Nawawi, Ahl Al Hall Wa Aqdi ialah para

ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin

umat dan mewakili kepentingan kepentingannya6.

Beberapa ulama yang lain memberikan istilah Ahl Al Hall Wa Aqdi dengan

sebutan ahlul ikhtiyar, yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk

memilih. Muhammad Abduh berpendapat, bahwa Ahl Al Hall Wa Aqdi sama

dengan ulil amri7. Sebagian ulama dan mufassir yang tidak menyamakan Ulil

Amri dengan Ahl Hall wa Al Aqd, dalam menafsirkan kata uli al amr tidak

mengaitkannya dengan Ahl Hall wa Al Aqd, seperti al-Thabari memberi

penafsiran yang beragam, yaitu para pemimpin, para sahabat Nabi, ahli hukum

Islam,  fuqaha dan ulama, para sahabat Rasul, para pemimpin dan penguasa yang

taat kepada Allah dan Rasul.

Lebih lanjut Abduh menjelaskan dengan lebih rinci beserta unsur-

unsurnya dengan mengatakan, " Ahl Al Hall Wa Aqdi terdiri dari para amir, para

hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua pimpinan yang dijadikan

rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Pendapat

yang sama di sampaikan oleh Rasyid Ridha, ia mengatakan bahwa ulil amri

adalah Ahl Al Hall Wa Aqdi yang terdiri dari para ulama, para pimpinan militer,

5 Abdul Karim Zaudan, Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam, op.cit,. h 67
6 Ibid.
7 Ibid., h 68
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para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang,

petani, para tokoh wartawan8.

Al-Razi juga menyamakan pengertian Ahl Al Hall Wa Aqdi dengan ulil

amri9. Sementara Muhammad Abduh menetapkan syarat yang ringkas saja bagi

Ahl Al-Hall Wa Al Aqd, yaitu orang Islam yang senantiasa meruju` kepada Al-

Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW, dan ia ditaati atau diberi kepercayaan oleh

Ummah. Sebenarnya jika kita ingin mengkaji lebih dalam mengenai defenisi dari

para Fuqaha` tentang Ahl Al-Hall Wa Al Aqd sangatlah banyak.

Ahl Hall Wal Al-Aqd ini menurut Yusuf al-Qardhawi hanya memiliki

fungsi politik saja, yaitu memilih pemimpin, berbai’at, dan mengoreksi dan

mengontrol tugas-tugas anggotanya, serta memecat pemimpin jika telah terbukti

jelas menyimpang dari sumpah jabatannya10. Lembaga Ahl Hall Wa AlAqd di

kalangan Sunni juga dikenal dengan istllah Ahl al-Syaukat yaitu orang yang

memegang kekuasaan politik tertinggi dan orang yang duduk di dalamnya

mempunyai peran dan pengaruh yang amat besar bagi pengangkatan imam11.

Ahl Al-Hall Wa Al Aqd memiliki tugas tersendiri sebagai wujud

perbedaan jabatan antara pihak eksekutif, legislative dan yudikatif. Ahl Al-Hall

Wa Al Aqd tugasnya antara lain memilih Khalifah, Imam, kepala Negara

langsung. Mereka bertanggung jawab memilih kepala Negara dari kalangan

orang-orang yang layak memperoleh posisi tersebut dengan memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan. Mereka berkewajiban untuk memilih orang yang

8 Ibid,. h. 69
9 Muhammad Al Razi Fakh al Din Bin Dhiya al Din Umar, Tafsir Fakhr Razi, op.cit,. h.

170
10 J Suyuti Pulungan, loc.it.
11 Sjadli , Islam dan Tata Negara, op.cit,. h. 78
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paling layak dalam berbagai ilmu, yang berakhlak mulia punya kemampuan

dalam ilmu kepemimpinan, dipercayai oleh rakyat dan berpenggaruh dalam

masyarakat serta didengar perintah dan arahannya. Mereka dibebankan Amanah

dan harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rakyat untuk memilih ketua

Negara yang sesuai dengan selera rakyat. Ini menunjukkan betapa besarnya peran

Ahl Al-Hall Wa Al Aqd dalam suatu Negara Islam sehingga para Ulama

menggelarnya Aulia Ul-Amri. yaitu orang-orang yang menjadi pemimpin untuk

melindungi umat Islam dan negaranya. Ia juga menjadi Rujukan untuk

menyelesaikan setiap persoalan yang muncul12.

Pemberian Bai`ah pertama terhadap ketua Negara menjadi Tugas mereka,

baru kemudian Rakyat beramai-ramai memberikan bai`ah kepada kepala

negaranya yang telah dilantik oleh Ahl Al-Hall Wa Al Aqd. Abdul Khaliq

mengatakan dalam bukunya Fikih Politik Islam, adapun yang di sebutkan dengan

Ahl Al-Hall Wa Al Aqd seperti dalam kitab Allah, yakni Ulil Amri legislative dan

pengawas atas kewenangan eksekutif terutama pimpinan tertinggi Negara Ia

hanya disebutkan dengan Lafal Al ummah dan Tugasnya Hanya terbatas pada dua

hal. Pertama, Yaitu mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala

perkara Umum yang diantaranya menetapkan Hukum atau peraturan untuk rakyat

yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim,

yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan13. Ahl Al Hall Wa Al

Aqd disamping punya hak pilih, adalah menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal

yang menggharuskan pemecatannya.

12 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah, op.cit,. h.
257

13 J. Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,.op.cit,.h. 70



80

Dengan demikian, Ahl Al Hall Wa Aqdi terdiri dari berbagai kelompok

sosial yang memilki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat

pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin

non formal.

Sudah tentu, tidak setiap pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian

disebut, otomatis menjadi Ahl Al Hall Wa Aqdi setiap lembaga itu harus

memenuhi kualifikasi. Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota,

Ahl Al Hall Wa Aqdi Al Mawardi berpendapat, untuk dapat menjadi anggota Ahl

Al Hall Wa Aqdi seseorang harus memenuhi tiga kriteria14 sebagai syarat, yaitu:

1) Mempunyai kredibilitas dan keseimbangan yang memenuhi semua kriteria.

Yaitu kepercayaan masyarakat atas dirinya bahwa ia benar-benar

mempunyai kemampuan secara umum dan memiliki karakter yang baik

yang meliputi sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

2) Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa

yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan

syarat-syaratnya.

3) Mempunyai pendapat yang kuat dah hikmah yang membuatnya dapat

memilih siapa yang paling pantas untuk diberi amanat memangku jabatan

kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat

kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat15.

14 Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit,. h. 6
15 Imam Al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, al-Ahkam as-Sulthaniyah, op.cit.,h, 3
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Rasyid ridha merumuskan beberapa syarat yaitu berlaku adil, dalam sikap

dan tindakan berilmu pengetahuan, dan memilki wawasan dan kearifan16.

Pendefinisian dan pengertian Ahl al Hall wa Al-‘Aqd oleh pakar-pakar

muslim ini secara tidak langsung banyak menguraikan kategori orang-orang yang

layak dilantik. Namun tiada kejelasan dari mana-mana pihakpun bagaimana cara

pelantikan mereka, adalah dipilih rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala

pemerintah. Dengan kata lain, dengan kata lain tidak dapat membuat satu

ketetapan bagaimana cara pemilihannya yang paling sesuai, yang pasti

anggotanya haruslah terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkatan

ilmu mereka. Sementara cara pemilihannya adalah sesuatu hal yang bersifat

relatif, yang berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.

Al Mawardi menjelaskan apabila Ahl Al Hall Wa Al Aqd berkumpul untuk

memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin

yang masuk kreteria, lalu mereka mengajukan yang terbaik dan yang paling

sempurnanya untuk disumpah, mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak

menahan diri dari membaiatnya.17

Al Mawardi tidak menjelaskan secara pasti berapa jumlah anggota Ahl al

Hall Wa al Aqdi yang akan memilih dan mengangkat kepala negara, ia hanya

menjelaskan tentang beberapa pendapat kelompok ulama tentang jumlah minimal

anggota Ahl Al Hall Wa Aqdi yang bisa memilih dan mengangkat seseorang untuk

menjabat sebagai kepala negara18.

16 Rasyid Ridha, al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma,( Al-Manar alQahirat, t.t), h.181
17 Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyah, op.cit,. h. 25
18 Ibid.
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Dalam hal berapa jumlah minimal anggota Ahl al Hall Wa al Aqdi yang

bisa memilih dan mengesahkan pengangkatan kepala negara, terdapat perbedaan

pendapat di kalangan ulama dari berbagai kelompok.

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara hanya

sah jika diikuti oleh mayoritas anggota Ahl Al Hall Wa Aqdi dari seluruh negeri

sehingga kepemimpinannya itu mendapat penerimaan secara tulus dan pengakuan

secara umum. Dasar hukum yang dijadikan alasan oleh kelompok ini adalah

adanya fakta baiat Abu Bakar untuk memangku kekhalifahan yang hanya

berdasarkan pemilihan orang-orang yang ada bersamanya dan pelaksanaan

baiatnya tidak menuggu datangnya orang-orang yang tidak berada di tempat saat

itu. Namun berapa prosentase yang dimaksud dengan “mayoritas”, para penganut

kelompok ini tidak menjelaskan secara rinci.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat

mengesahkan pengangkatan kepala negara adalah lima orang yang sepakat untuk

mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu, atau satu orang

mencalonkan seseorang kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Ada dua

hal yang menjadi landasan hukum oleh kelompok ini, yaitu:

1) Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh lima orang

yang sepakat untuk membaiatnya, kemudian dikuti oleh beberapa orang

lainnya, di antaranya Umar ibn Khatab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Asid Ibn

Hudhair, Basyar ibn Saad, Dan Salim Maulana Abi Huzaifah.

2) Terbentuknya dewan syura yang dibuat oleh Umar yang terdiri dari enam

orang untuk memilih satu orang dari mereka sebagai pemimpin negara
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dengan persetujuan lima orang yang lainnya. Pengikut ini mayoritas

fuqaha dan mutakallimin dari Bashrah19.

Ketiga, kelompok dari ulama Kuffah. Meraka berpendapat bahwa pengangkatan

kepala negara dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku

jabatan kepala negara dengan persetujuan dua orang, sehingga satu orang menjadi

pejabat dan dua orang menjadi saksi. Mereka mendasarkan hal ini dengan analogi

pada akad pernikahan yang sah dengan satu wali dan dua orang saksi.

Keempat, kelompok ini berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara dapat

dilakukan oleh satu orang. Mereka mendasarkan hal ini dengan pembaiatan Ali

oleh Abbas, Abbas berkata kepada Ali, “Bentangkanlah tanganmu untuk aku

baiat.” Maka orang-orang berkata, ”Paman Rasulullah telah membaiat anak

pamannya, maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum

dan hukum satu orang dapat sah20.

Islam sebagai agama yang universal dan rahmat bagi seluruh semesta alam

memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan di dalam

menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan

kehidupan yang berkeadilan, demokratis dan sejahtera21. Diantara prinsip-prinsip

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip al-Syura

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur’an dan

nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan

19 Al Thabari, op.cit,. h. 72
20 Ibid.
21 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya

Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementsinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini, (Jakarta:
Kencana, 2007), h. 103-153
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berbangsa yang dijadikan media untuk mufakat apabila terjadi perselisihan

pendapat. Melaui musyawarah atau dialog, kekuasaan yang bersifat absolut

atau otoriter akan dapat diminimalisir. Karena dalam forum musyawarah setiap

persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau umat bisa dicarikan

solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan alasan yang rasional. Dalam

al-Qur’an dijelaskan pada surat Q.S. Ali Imran ayat 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-Nya22.

Dari sini tampak jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai

bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama pada setiap keputusan yang

22 Depertemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.
103
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diambil. Dengan begitu, maka keputusan yang diambil oleh pemerintah akan

menjadi tanggung jawab bersama. Musyawarah juga merupakan bentuk dari

penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat mereka yang

disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

2. Prinsip al-Musyawah dan al-Ikha

Prinsip ini mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan.

Didalam al-Qur’an dijelaskan pada Q.S. al-Hujarat(49): 13













Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

seorangaki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Mengenal"23.

Dalam sejarah kepemimpian nabi Muhammad di Madinah, prinsip

persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi Muhammad dipraktekkan ketika

ia menyusun piagam Madinah. dimana nabi mengakui adanya perbedaan

23 Ibid,. h.789
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latar belakang agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan

kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip

persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya

adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip

persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih

yakni adanya pengakuaan terhadap persaudraan semesta dan saling

menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta

kehidupan yang toleran dan damai.

3. Prinsip Al-’Adalah(Keadilan)

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan

yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi penuh kejujuran dan ketulusan

serta integritas. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur’an dijelaskan dalam

Q.S. al-Maidah(5):8

ِ ُشھَ  َّ ِ اِمیَن  َداَء بِاْلقِْسِط َوال یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَىیَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َ َخبِیٌر بَِما تَْعَملُونَ أَ  َ إِنَّ هللاَّ ال تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ھَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّقُوا هللاَّ

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan"24.

24 Ibid,. h. 415
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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 melihat25.

Keadilan merupakan suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam

kehidupan bernegara dan berbangsa, baik dibidang hukum, ekonomi,

politik dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari

pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.

Karena pentingnya prinsip keadilan dalam sebuah negara, sehingga

memunculkan statement sebagai bentuk propaganda dan dukungan

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang sering dijadikan prinsip dalam

pemerintahan Islam yaitu "Negara akan makmur apabila dipimpin oleh

orang yang adil walaupun orang itu kafir, dan sebaliknya negara akan

hancur jika dipimpin oleh orang yang fasik walaupun orang itu muslim".

4. Prinsip al-Hurriyah

25 Ibid,. h. 128
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Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak azasi

manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu pemerintahan. Secara

fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan

untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir.

Dalam Islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu

keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam al-

Qur’an. Seperti dalam surat Q.S. al Baqarah (2):256 Allah swt berfirman.

ین قَْد تَبَیََّن  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ال إِْكَراهَ فِي الدِّ الرُّ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama ( Islam);

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang

sesat"26.

5.  Prinsip al-Amanah

Dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa, amanah

merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk

menjalankan roda pemerintah yang didalamnya terkandung nilai-nilai

kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah

rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib

hukumnya untuk berlaku adil. Prinsip ini harus dipelihara dan dijalankan

dengan penuh tanggung jawab bagi seorang pemimpin dalam menjalankan

roda pemerintahan. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur’an dijelaskan

dalam surat an-Nisa’ ayat (4): 58 Allah swt berfirman.

وا األَمانَاِت إِلَى أَْھلِھَاإِنَّ  َ یَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ هللاَّ

26 Ibid,. h. 63
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Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya"27.

6. Prinsip as-Salam

Kedamaian merupakan tujuan dari suatu negara. Islam sebagai

agama Rahmatanlilalamin mengedepankan prinsip perdamaian dalam

segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh

nabi Muhammad tersebut. Maka dalam doktrin politik Islam prinsip

perdamaian merupakan prinsip yang ditegakkan. Sesuai dengan firman

Allah swt dalam al-qur’an Q.S. al-Anfal (8):61.

ِمیُع اْلَعلِیمُ  ِ إِنَّھُ ھَُو السَّ ْلم فَاْجنَْح لَھَا َوتََوكَّْل َعلَى هللاَّ َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ

Artinya: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah

kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui28.

7. Prinsip at-Tasamuh

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap

individu didalam kehidupan bernegara dan berbangsa, karena dalam suatu

negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku dan bahasa.

Kemajemukan atau pluralitas merupakan sunnah Allah. Sehingga

setiap individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang

lain. Prinsip ini berlaku universal, sikap saling menghargai dan

menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama

27 Ibid,. h.128
28 Ibid,. h. 271
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pemeluk Islam tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku.

Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Kafirun ayat 6.

ُكْم ِدینُُكْم َولِي ِدینِ لَ 

Artinya: Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku29.

Salah satu dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam

Islam tersebut, kita mendapati bahwa konsep Syura merupakan bagian dari

perintah Allah SWT dan sunnah nabi Muhammad SAW, yang harus

menjadi pegangan bagi seorang pemimpin atau khalifah didalam

menjalankan roda-roda pemerintahan untuk menghindari pemerintahan

yang otoriter dan diktator dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang

demokratis dan berwibawa30.

Sedangkan wewenang Ahl al-Hall Wa al-’Aqd adalah :

a. Memberi masukan dan nasehat kepada Khalifah dan tempat konsultasi Imam

dalam menentukan kebijakannya. Masukan kepada Khalifah yang

berhubungan dengan aktivitas dan masalah-masalah praktis, misalnya

masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan industri

dan perdagangan. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat (wajib

dilaksanakan oleh Khalifah). Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah

SWT surah Ali Imran : 159 dan Al Syura’: 38. Ayat tersebut merupakan

lafad yang umum dan berlaku secara umum. Kata ”Fi al Amri” (dalam

urusan itu) adalah isim jinis (kata benda yang menunjuk pada seluruh jenis)

29 Ibid,. h. 1112
30 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, op.cit., h. 88
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yang disertai dengan huruf alif dan lam yang berarti khusus. Sedangkan kata

Amruhum berarti perkara orang banyak atau umum, tetapi keumuman ini

telah dikhususkan selain hukum syara’, sebab hukum syara’ merupakan

wahyu dari Allah SWT. Mengenai masalah pemikiran, yang memerlukan

penelitian dan analisis serta masalah militer dan politik luar negeri.

Pendapat Ahl al-Hall Wa al-’Aqd kepada Khalifah dalam masalah ini tidak

mengikat. Kewenangan di bidang perundang–undangan yang meliputi:

1) Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan

merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh

umat tentang hal-hal yang tidak di atur secara tegas oleh Al-Qur’an dan

Hadis.

2) Memutuskan salah satu penafsiran dari peraturan Syariat yang

berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.

3) Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat,

sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat31.

b. Memilih dan membaiat Khalifah. Ahl al-Hall Wa al-’Aqd berwenang

memilih dan membaiat Khalifah yang tugasnya adalah meminta

pertanggung jawaban Khalifah dan para pembesar lainnya. Berkaitan

dengan masalah ini Islam telah mewajibkan umatnya untuk amar ma’ruf

nahi munkar, sebagai mana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat

104.

31 Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyah, op.cit,. h. 25



92

c. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah Ahl al-Hall

Wa al-’Aqd mempunyai wewenang untuk mengontrol Khalifah, atas seluruh

tindakan yang terjadi secara riil dalam negara. Pendapat Ahl al-Hall Wa al-

’Aqd ini bersifat mengikat jika mayoritas anggota Ahl al-Hall Wa al-’Aqd

menghendaki untuk mengikat, begitu juga sebaliknya. Bila Ahl al-Hall Wa

al-’Aqdi berbeda dengan Khalifah mengenai tindakan yang secara riil telah

dilaksanakan, berdasarkan hukum syara’ maka masalah ini harus di

sserahkan kepada Mahkamah Mazalim32.

d. Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi berwenang untuk membatasi para kandidat yang

akan menjadi Khalifah. Dalam hal ini suara mereka bersifat mengikat,

sehingga kandidat lain yang diluar kandidat yang telah disetujui Ahl al-Hall

Wa al-’Aqd tidak bisa diterima.

e. Berwenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat33.

Para ulama berselisih pendapat di dalam menentukan kriteria Ahl al-Hall

Wa al-’Aqdi, akan tetapi semua pendapat yang beredar tersebut, tidak keluar dari

kerangka pengertian Uli al Amri , namun dalam pembahasan tersebut terdapat

ketimpangan ketika dua istilah yang memiliki kesamaan dan perbedaan yang

senantiasa banyak ulama’ memperdebatkan :

Pertama, Uli al Amri adalah istilah Syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur’an.

Sehingga di dalam penafsirannya, perlu menukil pendapat mufassirun yang

siqqoh. Uli al Amri dalam konteks semacam ini, lebih terkesan sebuah sosok dan

tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya

32 Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara, op.cit., h. 64
33 A. Jazuli, Fiqih Siyasah Implmentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu –Rambu

Syariah, op.cit,. h. 76
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selama itu sesuai dengan syara'. (tanpa banyak menyentuh proses diangkatnya

tokoh tersebut dan bagaimana teknis kerjanya).

Kedua. Disisi lain, ketika penulis hendak menerangkan kalimat yaitu bagaimana

teknis mengembalikan permasalahan politik kepada Uli al Amri, ternyata penulis

mendapatkan para ulama di dalam pembahasan ini, lebih banyak menggunakan

istilah Ahl al-Hall Wa al-’Aqd dari pada istilah Uli al Amri itu sendiri34. Dari situ

penulis menemukan sebuah konklusi sebagai berikut:

1. Uli al Amri lebih sering digunakan di dalam menggambarkan tokoh atau

Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi orang yang wajib ditaati selama itu sesuai dengan

syara'.

2. Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi lebih sering digunakan ketika membicarakan

teknis  kerjanya.

Rujukan untuk tugas Ahl Al-Hall Wa Al Aqd yang paling utama bisa

diangkat disini adalah: Pertama, bai`ah terhadap Abu bakar As Siddiq ketika

beliau dilantik menjadi khalifah dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh

kebanyakan orang lain. Kelima-lima mereka adalah Umar bin khatab, Abu

Ubaidah bin Aljarrah, Usayid bin Hudair Bisr bin Sa`d dan Salim bekas Hamba

Abu Huzaifah r.a. Kedua, inisiatif Umar bin Khatab yang memilih enam orang

Ahl Al-Hall Wa Al Aqd Untuk menentukan penggantinya dikemudian hari. Dari

enam orang tersebut seorang diangkat menjadi khalifah atas persetujuan lima

34 J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, op.cit,. h. 68
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orang lainnya. Pandangan ini merupakan pendapat sebagian besar Fuqaha dan

Mutakallimin di Basrah35.

Pada masa Rasul, Ahl Al-Hall Wa Al Aqd adalah para sahabat. Yaitu

mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang

berkaitan dengan kemaslahatan Umum36, para pemuka sahabat yang sering beliau

ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk Islam (Assadiqun Al

Awwalun), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta

menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka

yang sukses melaksanakan tugasnya yang baik, dari kaum Ansar maupun dari

kaum Muhajirin37.

Mereka itu jelas bukan pilihan rakyat secara resmi. Tetapi lantaran mereka

punya pengaruh ditengah masyarakat. Karena itu nabi mempercayakan mereka

melaksanakan tugas-tugas muamalah dan kemaslahatan politik serta melibatkan

mereka dalam musyawarah, umatpun mengikutinya dan mempercayakan urusan

mereka kepada orang-orang pilihan tersebut. Bahkan nabi sendiri tidak jarang

mengikuti pendapat sahabatnya sekalipun tidak sejalan dengan pendapatnya demi

untuk menghormati pendapat mayoritas38.

Pada masa Khullafaurrasyidin polanya tidak jauh beda dari masa nabi.

Golongan Ahl Al-Hall Wa Al Aqd adalah para pemuka sahabat yang sering diajak

musyawarah oleh khalifah-khalifah yaitu Abu Bakar As Sidiq, Umar Bin Khattab,

Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Dan hanya pada masa Umar, ia

35 Al Thabari, op.cit. h. 448-457
36 Ibid,. h. 69
37 Ibid,. h 70
38 Ibid.
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membentuk” Team Formatur” yang beranggotakan enam orang untuk memilih

khalifah setelah ia wafat. Dalam Fiqih menyebut anggota Formatur Tersebut

sebagai Ahl Al-Hall Wa Al qd39.

Adapun kewenangan Ahl Al-Hall Wa Al Aqd terbagi menjadi dua yaitu

A. Kewenangan Umum Ahl al-Hall wa al ‘Aqd

a. Ahl Al-Hall Wa Al Aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang

mempunyai wewenang  untuk memilih dan membai’at imam serta untuk

memecat dan memberhentikan khalifah.

b. Ahl Al Hall Wa Al Aqd mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan

masyarakat kepada yang maslahat.

c. Ahl Al Hall Wa Al Aqd mempunyai wewenang membuat undang- undang

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

tegas oleh Al Qur’an dan al Hadits.

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

kebijakannya.

e. Mengawasi jalannya pemerintahan40.

Hal-hal yang perlu digaris bawahi disini terkait kewenangan Ahl Al Hall

Wa Al Aqd adalah spesialisasi mereka sebagai berikut:

a) Membaiat (menobatkan) orang yang menurut mereka mampu

untuk memegang tongkat kepemimpinan

b) Melakukan ijtihad dalam hukum-hukum untuk mencapai

kesepakatan (ijma’).

39 Ibid.
40 A. Jazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu

Syariah. op.cit,. h. 76
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Spesialisasi tersebut secara tidak langsung mendiskripsikan syarat-

syarat Ahl Al Hall Wa Al Aqd. Pada spesialisasi pertama menuntut adanya

syarat‚ mempunyai pemikiran dan kebijaksanaan‛ dan itu sangat utama.

Sedangkan spesialisasi yang kedua menuntut adanya syarat‚ mempunyai

pengetahuan tentang perundang-undangan dan cukup mengenal

kemaslahatan rakyat. Hal itu memasukkan mereka dalam kelompok

mujtahid,menurut istilah para ulama ushul. Artinya, kedudukan Ahl Al

Hall Wa Al Aqd bisa dipandang sebagai tugas perundang-undangan yang

menuntut adanya pengenalan terhadap hukum-hukum fatwa dan

pengambilan hukum dalam masalah-masalah umum seperti masalah

keamanan dan ketertiban41.

2. Kewenangan Khusus Al Hall Wa Al Aqd dalam Ijtihad Hukum

Salah satu yang menjadi kewenangan Ahl Al Hall Wa Al Aqd adalah

melakukan ijtihad untuk membuat peraturan guna kemaslahatan umat. Ijtihad

merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman

Khulafa Arrasyidin hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para

sahabat, tabi’in serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini.

Sebelum itu penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan

dengan ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada Artinya mencurahkan segala

kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Menurut bahasa, ijtihad adalah

mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dalam ushul fiqh, para

ulama ushul fiqh mendefinisikan ijtihad secara berbeda-beda. Misalnya Imam as-

41 Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik, op.cit,. h. 78
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Syaukani mendefinisikan ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna

mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional dengan cara istinbat

mengambil kesimpulan hukum. Sementara Imam al-Amidi mengatakan bahwa

ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara’ yang

bersifat dhonni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan

kemampuannya itu. Sedangkan imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut

sebagai bagian dari definisi al-ijtihad At taam (ijtihad sempurna).

Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh

dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah

ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam untuk kemudian

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ijtihad dilakukan

adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia

semakin hari semakin kompleks di mana membutuhkan hukum Islam sebagai

solusi terhadap problematika tersebut.

Kewenangan Ahl Al-Hall Wa Al Aqd dalam berijtihad sangat menentukan

nasib rakyat yang telah memilihnya. Bagaimana tidak, hasil ijtihad dari mereka

akan dikukuhkan menjadi suatu kebijakan yang akan diimplementasikan di

masyarakat. Oleh sebab itu, tugas atau kewenangan ini membutuhkan

tanggungjawab yang sangat besar. Berkaitan dengan hal tersebut beberapa ahli

fiqh menetapkan suatu kriteria atau syarat menjadi Ahl Al Hall Wa Al Aqd.

Al-Mawardi telah menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

anggota-anggota lembaga itu. Ahlul ikhtiar harus memenuhi tiga syarat,yaitu

a. Keadilan yang memenuhi syarat-syaratnya.
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b. Pengetahuan yang dengan segala pengetahuan itu dapat diketahui siapa yang

berhak menjadi kepala Negara.

c. Mempunyai pikiran yang sempurna dan kecakapan42.

Mungkin saja karena tidak ada teks wahyu yang menetapkan jumlah Ahl al-

Hall Wa al’Aqd, Al Mawardi tidak menetapkan berapa jumlah seharusnya untuk

anggota Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi. Dia hanya mengutip beberapa pendapat yang

berkenaan dengan jumlah ini. Menurutnya, ada sejumlah ulama yang menyatakan

bahwa Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi harus berjumlah cukup untuk mewakili seluruh

wilayah kekuasaan Islam. Akan tetapi, dengan “berkaca” pada preseden sejarah

kekhalifahan pra” kekhalifahan minus,” dia menyebutkan bahwa satu orang pun

cukup mewakili. Memang realitas politik pada masa hidup Al Mawardi tak jarang

seorang khalifah mengangkat pengganti dirinya hanya dengan dirinya sendiri43.

B. Eksistensi Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam

Para ulama Fiqh Siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan

lembaga Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi sebagai representasi dari kehendak rakyat.

Mereka mengemukakan gagasan tentang Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi ini dengan

mengkombinasikannya dengan pemikiran politik yang berkembang di Barat.

Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi dapat

dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

a. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam pemilu ini,

anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, memilih anggota

Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi sesuai dengan pilihannya.

42 Hasbi Ash Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1991), h. 62

43 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, op.cit,. h. 138
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b. Pemilihan anggota Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi melalui seleksi dalam

masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menilai orang-orang yang

terpandang, memiliki kemampuan dan memiliki perhatian yang besar

untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi

anggota Ahl al-Hall wa al-’Aqdi.

c. Pemilihan anggota Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi melalui pengangkatan

langsung dari Khalifah44.

Dari ketiga cara tersebut diatas, cara pertamalah yang lebih kecil

kelemahan dan resikonya. Cara pemilu berkala ini mencerminkan kehendak Ahl

al-Hall Wa al-’Aqdi rakyat secara bebas, Demokrasi. Mereka tidak perlu merasa

takut untuk memilih siapa Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi yang akan mewakilinya, sesuai

dengan hati nuraninya. Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga rawan

timbul penyimpangan apalagi diterapkan disebuah wilayah yang luas dan padat

penduduknya. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi

anggota untuk bersikap kritis dan obyektif terhadap penguasa, karena memang

diangkat oleh penguasa. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menolak pengangkatan

Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi oleh penguasa dan bahkan menolak keberadaan Ahl al-

Hall Wa al-’Aqdi ini45.

Rasyid Ridha berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata, “Demikianlah

dikalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di

dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan

masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah

44 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , op.cit,.h.143
45 Ibid,. h. 140
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kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan Ahlu Syura atau Ahl-Al-

Hall Wa Al-‘Aqd di dalam Islam. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan,

kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta mem-bai’at nya dengan

kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil-wakil masyarakat pada

bangsa-bangsa yang lainnya46.

Hal lain yang cukup menarik dari pemikiran Ridha dalam konteks ini

adalah dalam hal menjalankan otoritas dan kewajiban mereka. Lembaga Ahl al-

Hall wa al-Aqd harus bekerja atas dasar syari'ah. Apabila syari'ah tidak

menetapkan masalah tersebut, ulama yang harus diminta pendapatnya, termasuk

mereka yang ada dalam Ahl al-Hall wa al-Aqd sendiri. Anggota majelis ini - yang

karena keadilan, pengetahuan, dan kebijaksanaan mereka cocok menjadi mujtahid

(penafsir syari'ah) melakukan ijtihad dengan kekuatan ijmak, bahkan dalam

masalah-masalah politik dan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan47.

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

rakyat48.

Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu :

a. Memiliki Ilmu Pengetahuan.

b. Adil

c. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan.

46 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, op.cit,. h.11
47 Imam Al Mawardi, Al Ahakam Al Sultahniyyah, op.cit,. h. 6
48 A.Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu

Syari’ah, op.cit,. h. 76
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d. Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan

lainnya49

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

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”.

Dari pandangan Ibnu Taimiyah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

sebenarnya beliau tidak menolak substansi Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi. Beliau

menolak keberadaan Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi yang hanya menjadi alat bagi

kepentingan penguasa. Para anggota Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi pada masa Bani

Umaiyah dan Bani Abbas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

alat kontrol bagi kekuasaan. Karena itu Ibn Taimiyah menginginkan peranan Ahl

al-Halli Wa al-’Aqdi yang lebih luas dan mencerminkan representasi kehendak

rakyat. Rakyat merupakan pihak yang paling berhak menentukan kepala negara

dan menyalurkan aspirasinya kepada Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi, yang dalam teori

Ibn Taimiyah disebut dengan Al-Syawkah. Pemilihan Khalifah adalah suatu

proses dari Umat untuk memilih seseorang yang diserahi amanat untuk memimpin

mereka. Sudah menjadi hak umat untuk memilih Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi sebagai

49 Ibid.
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wakil rakyat dalam memilih Khalifah mereka. Jadi seharusnya Ahl al-Hall Wa al-

’Aqdi tersebut tidak dipilih oleh Khalifah50.

Banyak ulama’ berpendapat tentang esensi Ahl Al Hall Wa Al ’Aqdi

sehingga menimbulkan polemik yang tidak kunjung habis dalam mengartikan kata

Uli al Amri. Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa Uli al Amri adalah seorang

pemimpin dan ulama’ sama seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang menganggap

bahwa Uli al Amri adalah ulama’ dan umara’ yang memegang kekuasaan dan

kemampuan berbeda dengan Syaikh Mahmud Syaltut yang lebih fokus pada peran

dan dalam memberikan pendapat tentang Uli al Amri yaitu ahli pikir yang dikenal

oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialis dalam membahas urusan-urusan

dan mencari kemaslahatan serta peduli akan kemaslahatan51.

Golongan Syiah Imamiah mengatakan mereka adalah imam–imam yang

maksum, sedangkan Fachrur Razi berpendapat bahwa mereka adalah Ahl Al Hall

Wa Al Aqdi52. Abdul Hamid Muttawalli membagi Uli al Amri dalam dua

golongan yaitu :

a. Uli al Amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti).

b. Uli al Amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan

legislatif dan eksekutuif.

Sebagian ahli mengatakan bahwa Uli al Amri adalah para hakim, umara,

dan pemuka masyarakat. sebagian lagi mengatakan bahwa mereka adalah ulama

yang memberikan penjelasan tentang hukum syara’ kepada manusia. Dengan

50 Ibn Taymiyah, Al Siyasat al Syariat fi Ishlah al Ra’iyat, (Dar Al Kutub al Arabiyat:
Beirut, t,t), h. 136

51 Ibid.
52 Muhammad Al Razi , Tafsir Fakhr al Razi, op.cit,. h. 149
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demikian, al-Qur’an melalui Fiqh Siyasah telah menciptakan suatu bentuk

musyawarah di masa awal timbulnya negara di Madinah, sebagaimana ia juga

menciptakan suatu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah

(piagam Madinah)53. Dengan adanya piagam Madinah juga berarti telah

menetapkan satu prinsip sesuai hukum Islam. Kebutuhan Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi

memang sangat penting dalam pemerintahan. Para ahli Fiqh Siyasah menyebutkan

alasan pentingnya pembentukan majelis syura ini54 :

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dimintai pendapatnya tentang

masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu

harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam

menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundang-

undangan.

2. Secara secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan

musyawarah di suatu tempat, apabila diantara mereka pasti ada yang tidak

mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis.

Mereka tentu tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu

mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hal demikian dapat

mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.

3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas.

Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan

musyawarah, dipatikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.

53 Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia,
op.cit,.h. 3

54 Ibid.
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4. Kewajiban amar ma’ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada

lembaga yang yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah

dengan rakyatnya.

5. Kewajiban taat kepada ulul al-amr (pemimpin umat) baru mengikat

apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.

6. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga

musyawarah. Di samping itu Nabi sendiri menekankan dan melaksanakan

musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakasanaan

pemerintahan.

Demokrasi sudah di tanamkan Rasulullah SAW kepada umat Islam sejak

sebelum di cetuskan prinsip-prinsip demokrasi, hal itu dapat dilihat dari

kecenderungan beliau menyelenggarakan musyawarah ketika terdapat masalah

yang belum mendapatkan petunjuk dari wahyu Allah SWT. Bersamaan dengan itu

Rasulullah juga selalu menganjurkan bermusyawarah, yang dinyatakan oleh

Rasulullah agar umatnya tidak meninggalkan jamaah. Dengan demikian hak

setiap orang untuk menyampaikan pendapat sangat dihormati, namun setelah

tercapai mufakat dalam musyawarah setiap jamaah wajib menghormati dan

melaksanakan semua keputusan musyawarah. Namun Rasulullah hanya melarang

bermusyawarah dalam hal-hal bermaksiat kepada Allah SWT55.

Sehubungan dengan itu Rasulullah mengatakan bahwa dua lebih baik dari

satu atau berjamaah lebih baik daripada sendiri. Kesediaan beliau untuk

menghormati pendapat orang lain tidak hanya dinyatakan dalam sabdanya tetapi

55 Al Thabari, op.cit,. h. 71
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juga dipraktekkan dalam keKhalifahan beliau. Tidak jarang beliau lebih memilih

melaksanakan kesepakatan musyawarah dari pada pendapatnya sendiri.

Pada masa Rasullah SAW, Ahl Al-Hall Wa Al-’Aqdi adalah para sahabat

yaitu mereka yang diserahi tugas – tugas keamanan dan pertahanan serta urusan

lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Sahabat yang sering diajak

Rasulullah SAW, adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam (Sabiqun al

Awwalun), para sahabat yang yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta

menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka

yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun dari kaum

Muhajirin. Ahl Al-Hall Wa Al-’Aqdi dimasa Rasul SAW ini bukan pilihan dari

rakyat secara resmi, tetapi mereka ini telah mendapat kepercayaan dimasyarakat.

Bahkan Nabi SAW tidak jarang mengikuti pendapat sahabatnya sekalipun tidak

sejalan dengan pendapatnya demi menghormati pendapat mayoritas, asalkan

belum mendapat petunjuk dari wahyu56.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, Ahl Al-Hall Wa Al-’Aqdi polanya tidak

jauh berbeda dengan masa Nabi. Para tokoh masyarakat tersebut sering diajak

oleh khalifah untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika

Rasulullah SAW wafat, para sahabat terlibat perdebatan dalam memilih Khalifah

menggantikan Rasulullah. Awalnya para sahabat belum sepakat tentang siapa

yang memimpin menggantikan Rasulullah. Tetapi kemudian tokoh–tokoh dari

kalangan Muhajirin dan Anshar, seperti Umar Ibn Al Khattab, Saad bin

56 At Thabari, Tarikh Al Umam Wa Al Muluk, op.cit,. h.  72
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Ubaidillah, Basyir bin Saad membaiat Abu Bakar RA. Pembaiatan mereka inipun

di ikuti oleh tokoh suku Aus57.

Dari pengangkatan Abu Bakar RA ini dapat ditarik kesimpulan diantaranya yaitu :

a. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah diantara para tokoh dan wakil

umat yang kemudian dikenal dengan Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi.

b. Musyawarah para tokoh itu menunjukkan bahwa pada masa itu sistem

perwakilan   sudah dikenal.

c. Di dalam musyawarah terjadi dialog dan perdebatan demi untuk mencari

yang terbaik dalam menentukan calon khalifah yang maslahah.

d. Sedapat mungkin tercapai kesepakatan mufakat karena lebih meminimalkan

adanya pihak yang dikecewakan daripada mekanisme voting58.

Pada masa ke-Khalifahan, khalifah Umar ibn Khattab RA istilah yang lebih

populer adalah Ahl–Syura. Istilah Ahl Syura  awalnya mengacu kepada enam

sahabat senior yang ditunjuk Umar RA untuk melakukan musyawarah

menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti Umar setelah meninggal.

Memang pada masa Umar, Ahl-Syura belum sebuah lembaga yang berdiri sendiri.

Namun dalam pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan perannya

sebagai ”wakil umat” dalam menentukan kebijakan negara dan pemerintahan.

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi pertama

kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol59.

57 Ibid.
58 A Jazuli, Fiqih Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu

Syariah, op.cit,. h. 70
59 J Suyuti Pulungan, op.cit,. h. 68
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Khalifah al-Hakam II (961–976 M) membentuk Majelis Syura yang

beranggotakan para pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat.

Kedudukan Majelis Syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri yang

bertindak sebagai ketua lembaga Syura tersebut. Majelis inilah yang melakukan

musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah

melaksanakan tugas–tugas negara. Pembetukan lembaga Ahl Al-Hall Wa Al- ’Aqdi

dirasa perlu, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus

diputuskan secara bijak dan analisis yang tajam, sehingga tercapai kemaslahatan

umat Islam60.

Musyawarah dalam konsep Islam dikenal dengan kata Syura yang berasal

dari kata sa-wa-ra yang secara bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang

lebah. Sejalan dengan makna tersebut syura dalam konsep politik Islam memiliki

pengertian segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain

(termasuk pendapat atau gagasan) untuk memperoleh suatu kebaikan. Dalam al-

Qur’an kata syura terdapat dalam tiga ayat. Pertama dalam surat al-Baqarah ayat

233 yang membicarakan kesapakatan (musyawarah) yang harus ditempuh suami-

istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Sedangkan ayat kedua

dan ketiga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 dan surat asy Syura ayat 38,

dalam ayat tersebut berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dimana

Allah SWT, memerintahkan kepada nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya

untuk melakukan musyawarah apabila ingin mengambil suatu kebijakan terkait

kepentingan publik.

60 Ibid.
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Musyawarah dapat dilakukan untuk mengambil suatu keputusan atau

kebijakan dalam segala urusan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Karena musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam

kehidupan sosial umat Islam.

Dalam hadis Rasulullah terdapat sebuah kata yang menunjukkan

musyawarah. Kata yang digunakan Rasulullah SAW, adalah masyurah. Konsep

Musyawarah yang ada dalam ajaran Islam suara mayoritas tidak harus selalu

dimenangkan tetapi suara minoritas juga memiliki kesempatan untuk menjadi

keputusan musyawarah apabila suara mayoritas tidak rasional61.

Sebagaimana halnya dalam sistem politik Islam yang mengajarkan

musyawarah sebagai media pengambilan kebijakan untuk kepentigan publik,

dalam sistem politik modern khususnya demokrasi terdapat juga ajaran

musyawarah yang dilkakukan oleh lembaga perwakilan yang dikenal dengan

DPR/MPR sebagai lembaga pembuat undang-undang62.

Secara filosofis Majlis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwujudan

seluruh rakyat di Indonesia, dan MPR secara yuridis menurut pasal 2 ayat 1 UUD

1945 yang berbunyi; ”kedaulatan ada di tangan rakyat dan menjalankan secara

sepenuhnya oleh MPR”, berarti yang merupakan penjelmaan rakyat di Indonesia

adalah MPR, sehingga lembaga MPR termasuk ke dalam penjelmaan perwakilan

rakyat sepenuhnya dan mempunyai kekuasaan di segala fungsi63.

Jika dilihat dari penjelasan di atas MPR memiliki dua macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi Legislatif, yang lahir dari kekuasaan-kekuasaan menetapkan Undang-

61 Ibid.
62 J Suyuti Pulungan, op.cit,. h. 67-68
63 Miriam Budiarjo, op.cit,. h. 323
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undang Dasar, mengubah Undang-undang dasar dan kekuasaan menetapkan

Garis-garis Besar Haluan Negara.

2. Fungsi non Legislatif, yang lahir melalui kekuasaaan memilih dan

mengangkat presiden dan wakil presiden64.

Untuk menjamin agar majelis ini benar-benar menjadi penjelmaan seluruh

rakyat. Maka ditentukan bahwa keanggotaannya meliputi

1. Seluruh wakil rakyat yang terpilih melalui DPR.

2. Utusan Golongan yang ada dalam masyarakat menurut ketentuan

peundang-undangan yang berlaku.

3. Utusan daerah seluruh Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan

yang berlaku65.

Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 maka MPR mempunyai

kewenangan menjalankan kedaulatan rakyat yang penuh. Tidak ada suatu lembaga

negarapun di Indonesia yang diberikan kewenangan sebesar ini sehingga MPR

menjadi lembaga yang sangat kuat66. Konstitusi atau Undang-undang Dasar

adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme

penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara

dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang.

Amandemen Undang-undang dasar 1945 mengubah secara subtantif

komposisi, tugas, wewenang dan fungsi dari Majlis Permusyawaratan Rakyat.

MPR saat ini didefinisikan sebagai lembaga negara yang terdiri atas dewan

64 Kansil, C.S.T., Christne C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h. 80

65 Miriam Budiarjo, op.cit. h. 295
66 Ibid,. h. 349
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perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah.

Tugas, wewenang DPR dan hak MPR antara lain :

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

2. Melantik presiden dan wakil preseden berdsarkan hasil pemilhan umum.

3. Memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi

untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa

jabatanya.

4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat,

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya

dalam masa jabatanya.

5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila

terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatanya.

6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara

bersamaan dalam masa jabatanya67.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, bahwa demokrasi sesuai dengan

konsep syura yang ada dalam ajaran Islam. Secara esensi, baik demokrasi maupun

syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran

penting civil society dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara yang

direpresentasaikan oleh eksekutif. Demokrasi dan syura juga menekankan

pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan kedua konsep tersebut

sama-sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan dan sikap

diskriminatif pemerintahan yang berkuasa.

67 Ibid,. h. 349-350
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Sistem demokrasi yang memiliki prinsip harus ada pemilihan umum untuk

memilih kepala negara dan anggota perwakilan yang akan duduk di parlemen

meniscayakan adanya partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum

dan sebagai pengusung calon kepala negara dan calon anggota dewan perwakilan.

Partai politik sebagai peserta pemilu memiliki binaan kader yang mengisi jajaran

struktural partai politik tersebut yang nantinya akan berkompetisi untuk

mendapatkan mandat rakyat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat yang

dikenal dengan DPR/MPR.

Berbeda dengan sistem politik Islam, yang dalam sejarahnya kepala negara

atau khalifah dan anggota Ahl al-Hall wa al-’Aqd dipilih bukan melalui pemilihan

umum tetapi melalui penujukan khalifah sebelumnya atau melalui musyawarah

anggota Ahl Al-Hall Wa Al-’Aqd yang keanggotaannya di tunjuk oleh khalifah

yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih khalifah.

Lembaga Legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi

yang harus dilakukannya :

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

SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka

hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam

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
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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

Imam.68

Pada dasarnya kehadiran Ahl Hall Wal Al-Aqd sangat penting untuk

menegakkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Apalagi setelah wilayah

Islam meluas dan pemeluk Islam semakin bertambah. Oleh karena itu, Ahl Hall

Wal Al-Aqd merupakan sendi pokok sistem pemerintahan atau ketatanegaraan

68 Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyah, op.cit,.  h. 255-256
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sekaligus sebagai badan kontrol terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik,

atau perumusan setiap permasalahan69.

Namun yang menjadi masalah adalah cara untuk menentukan siapa yang

akan menjadi Ahl Hall Wal Al-Aqd yang tidak diatur dalam al-Qur’an dan al-

Hadits. Menurut al-Ashari, bahwa sudah menjadi hak umat yang diwakli oleh Ahl

Hall Wal Al-Aqd dan merupakan kewajiban untuk memilih pemimpin, dan

sekaligus memberikan koreksi, meluruskan, dan bahkan memberhentikan apabila

ternyata pemimpin tersebut melakukan penyimpangan dari syariat.

Menurut Rasyid Ridha yang dikutip Munawir Sjadzali, peran dan

tanggung jawab Ahl Hall Wal Al-Aqd tidak berakhir dengan selesainya pemilihan

atau pengangkatan khalifah. Mereka terus berperan sebagai pengawas jalannya

pemerintahan khalifah dan harus menghalanginya dari berbuat penyelewangan,

jika perlu dengan kekerasan70.

C. Relevansi Pemikiran Al Mawardi Tentang Ahl Al Al Hall Wa Al Aqd

Dengan Sistem Parlemen Di Indonesia

Secara fungsianal, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut

Ahl al  Hall Wa al Aqdi, telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika

memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW, telah meletakkan

landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini

tampak ketika Muhammad dalam memimpin negara Madinah, menghadapi

persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang

mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut.

69 A Jazuli, Fiqih Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah, op.cit,. h. 73

70 Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara, op.cit.,  h. 64
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Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak terornagisir dan tidak

terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam

yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi ketika beliau menghadapi masalah

yang tidak ada petunjukanya dalam al-Qur'an. Sedangkan keanggotaan mereka

tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka

adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu

diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW71.

Karena Islam merupakan gerakan ideologis, maka fenomena yang melekat

pada gerakan tersebut adalah bahwa orang-orang yang pertama ikut dalam

gerakan tersebut dan orang-orang yang berjasa atas gerakan yang dilancarkan oleh

Muhammad SAW, untuk menyebarkan ajaran Islam, dianggap sebagai sahabat

sejati dan sekaligus sebagai penasehat Muhammad SAW. Oleh karena itu,

pemilihan ini tidak melalui pemilihan secara formal atau melalui pemungutan

suara, tetapi secara alami melalui ujian praktek dan pengorbanan mereka terhadap

gerakan Islam. Dengan demikian, dewan perwakilan umat tersebut terdiri dari dua

kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang pertama masuk Islam yang setia

mendampingi Muhammad SAW, dan kelompok orang-orang yang memiliki jasa

besar dengan wawasan dan kemampuan mereka. Inilah fenomena yang diyakini

oleh para politikus Islam sebagai embrio lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat atau

Ahl al Hall  Wa al Aqdi dalam pemerintahan Islam.

Negara hukum yang dicetuskan oleh pemikir politik Islam modern

sebenarnya merupakan kontektualisasi dan interpretasi terhadap prinsip

71 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, op.cit,. h. 55-62
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musyawarah atau syura yang diperintahkan oleh al-Qur’an. Musyawarah atau

syura hanya akan bernilai positif dan feasible jika diikuti oleh anggota masyarakat

yang tergabung dalam suatu lembaga dan mereka memiliki pengetahuan yang

cukup, dipilih dan terpilih berdasarkan kualitas dan kredibilitas yang telah teruji.

Mereka inilah yang disebut sebagai Ahl Al-Syura atau Ahl Hall Wal Al-Aqd.

Seiring dengan bergulirnya transisi sistem demokrasi di seluruh belahan

dunia yang dihembuskan oleh paham Barat sampai saat ini, maka konsepsi Al

Mawardi tentang Ahl Al Hall Wa Al Aqd tidak relevan lagi jika diterapkan dalam

negara pada zaman modern sekarang ini, terlebih pada negara yang telah memiliki

sistem pemerintahan yang menganut paham demokrasi sebagai landasan filosofis

dan karakter masyarakat negara.

Hal ini disebabkan karena konsep Al Mawardi tentang dua cara

pengangkatan kepala negara tersebut memang jauh dari substansi nilai nilai

demokrasi yang menjadi wacana global dan cita-cita bagi negara-negara di dunia,

bahkan konsep Mawardi tersebut bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam

sendiri. Dalam perspektif demokrasi, dua cara pengangkatan kepala negara yang

digagas oleh Mawardi merupakan bentuk pengekangan terhadap hak dan

kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, memilih, menentukan arah

pemerintahan dan partisipasi dalam pemerintahan.

Sistem demokrasi lebih menjunjung nilai-nilai egalite (persamaan),

equality (keadilan), liberty (kebebasan) dan human right (hak asasi manusia).

Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat diberi ruang untuk ikut berpartisipasi

dalam menentukan kebijakan, menentukan pemimpin serta ikut dalam menetukan
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hukum dan undang-undang baik secara langsung maupun melalui dewan

perwakilan.

Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus menyelenggarakan pemilihan

umum untuk memilih kepala negara dan wakil-wakil rakyat. Pemilihan umum

merupakan ciri utama dalam pemerintahan demokrasi yang mutlak harus

dilaksanakan. Dengan demikian penghargaan terhadap hak-hak rakyat yang

meliputi hak untuk memilih pemimpin, hak ikut dalam menentukan jalannya

pemerintahan dan hak dalam menentukan nasib negara dapat diwujudkan. Kendati

demikian, di zamannya, teori politik Mawardi merupakan pemikiran yang sangat

modern. Mawardi merupakan peletak batu pertama teori politik dalam dunia Islam

yang di dalamnya termasuk dua cara pengangkatan kepala negara. Ia adalah orang

pertama yang merumuskan dasar-dasar tata negaara di mana orang belum

mengenal istilah demokrasi dan bagaimana hendaknya pemilihan kepala negara

diselenggarakan.

Disamping itu, hingga pada masa pemerintahan Abbasiyah Islam belum

mengenal lembaga legislatif baik secara strukutral maupun secara fungsional.

Oleh karena itu, dua cara pengangkatan kepala negara merupakan hal baru dan

modern dalam pemerintahan Islam saat itu.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang

hal ini adalah Ahl Al-Syura, dan pada pelaksanaannya dapat dijalankan perannya

sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemeritah.

Namun demikian, ada beberapa perbedaan mendasar antara dua lembaga tertinggi

negara tersebut, sehingga banyak ulama yang menolak eksistensi DPR/MPR
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sebagai lembaga tertinggi didalam sebuah negara, dengan sistem demokrasi yang

banyak dianut oleh negara-negara Islam. Adapun perbedaan sistem khilafah

dengan Ahl Al Hall wa Al Aqdi dengan sistem Parlemen DPR/MPR adalah

sebagai berikut

1. Dari Segi Perkembangannya

Sistem Ahl Hall wa Al Aqd berkembang sejak adanya pemerintahan Islam

pertama kali pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq yang merupakan Ijma’

Shahabat ra, dan merupakan hujjah yang tidak terbantahkan. Adapun sistem

parlemen berkembang akibat benturan antara kekuasaan dan gereja yang

terjadi di Eropa, dan mulai menjadi sistem yang mapan setelah revolusi

Perancis pada tahun 1789M.

2. Dari Segi Keanggotaan

Didalam sistem Ahl Al Hall wa Al Aqd, anggotanya harus seorang muslim

yang adil. Adapun dalam sistem parlemen, anggotanya tidak harus beragama

Islam, orang Komunis, atheis pun bisa menjadi anggota, bahkan menjadi

ketua DPR/MPR, selama rakyat mendukung. Didalam sistem Ahl Al Hall wa

Al Aqd anggotanya harus seorang laki-laki. Namun dalam sistem parlemen,

perempuan dibolehkan menjadi anggota di dalamnya. Anggota Ahl Al Hall

wa Al Aqd harus seorang yang berpengetahuan luas terhadap ajaran Islam,

sedangkan anggota Parlemen boleh dari orang yang paling goblok tentang

masalah agama.

3. Dari Segi Tugas dan Peranannya
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Tugas Ahl Al Hall wa Al Aqd harus sesuai denga aturan Syariah

Islamiyyah. Mereka tidak boleh merubah aturan Allah dan Rasul-Nya yang

sudah paten dan mapan, walau seluruh anggota dan rakyat menghendaki

perubahan itu. Adapun didalam Parlemen, mereka bebas dan leluasa

menentukan sebuah hukum, undang-undang, dan bahkan merubah hukum

Allah selama hal itu disepakati seluruh anggota atau atas kehendak rakyat. Ahl

Al Hall  wa Al Aqd diwarnai dengan suasana ukhuwwah, kekeluargaan dan

kerjasama didalam kebaikan dan ketaqwaan. Keanggotaan Parlemen diwarnai

rasa Ta’ashub terhadap golongan, sektarian, dan penuh dengan persaingan

yang tidak sehat72.

Selain dari pada itu, meskipun teori ini tidak relevan dan bertolak belakang

dengan paham demokrasi, namun dua cara pegangkatan kepala negara yang

digagas oleh Mawadi masih bisa bahkan lebih relevan dan cocok ketika

diterapkan dalam negara yang menganut sistem  monarki(kerajaan), khususnya

monarki absolut sebagamana kerajaan Arab Saudi, Brunai Darussalam dan

Swaziland dimana kekuasaan dipegang oleh satu orang sebagai pimpinan tertinggi

yang disebut raja atau sultan yang mana jabatan tersebut diperoleh melalui

warisan. Sedangkan anggota Ahl Al Hall Wal Aqdi dipilih oleh kepala negara yang

bertugas mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Terlepas dari apakah ketiga negara tersebut memiliki latar belakang, faktor

dan alasan yang sama mengapa ketiga negara tersebut lebih memilih sistem

monarki dari pada sistem yang lain, yang jelas bahwa ketiga negara tersebut telah

72 J Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, op.cit,. h. 67
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menerapkan sistem pemerintahan yang memiliki kesamaan dengan sistem yang

digagas oleh Mawardi khususnya dalam masalah pengangkatan kepala negara.

Akan tetapi secara fungsional terdapat perbedaan antara lembaga legislatif yang

diterapkan oleh ketiga negara yang menganut sistem pemerintahan monarki

tersebut dengan lembaga legislatif (Ahl Al Hall  Wal Aqd) dalam teori Al

Mawardi. Jika lembaga legislatif hasil formulasi Mawardi memiliki fungsi untuk

(dapat) memilih dan memberhentikan kepala negara dari singgasana jabatannya.

Maka lembaga legislatif pada tiga negara tersebut tidak dapat memilih dan

memberhentikan kepala negara dari jabatannya.

Lembaga tersebut memiliki fungsi kontrol dan pertimbangan, yaitu

mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan

pertimbangan dan masukan kepada kepala negara atas kebijakan akan diambil.

Pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam

Islam tidak bebas dari perselisihan pendapat. Dalam pandangan ulama Sunni

seperti Imam Al Mawardi,  rekrutmen  politik  atau  penentuan  seorang  kepala

pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: pertama, dengan

ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang; kedua, dengan

pembai'atan yang dilakukan oleh dewan pemilih (ahl al-ikhtiyar) atau Ahl Al-Hal

Wa Al-'Aqd. Menurut al-Mawardi penunjukkan  oleh  khalifah  sebelumnya  sah

menurut  ijma'  dan  para ulama  sepakat untuk  membenarkannya  berdasarkan

sandaran  argumentatif  pada  dua  pemimpin pergantian Khulafa Al-Rasyidin

dalam sejarah Islam.



120

Dalam masalah ini Mawardi memasukkan beberapa term sebagai syarat

yang harus dimiliki kepala negara. Menurut Mawardi, untuk dapat dicalonkan

sebagai kepala negara, maka seseorang harus memenuhi tujuh kriteria sebagai

syarat yang harus dimiliki73, yaitu;

1. Keseimbangan (al-‘Adalah) yang memenuhi semua kriteria.

Yaitu seorang calon kepala negara harus memiliki kredibilitas secara

menyeluruh dalam dirinya yang meliputi adil, jujur, bertabiat dan watak baik,

berakhlak baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat terhadap syariat

agama.

2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad

untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat

kebijakan hukum.

Hal ini harus dimiliki oleh calon kepala negara karena tidak bisa

dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak sosial

politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara.

3. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.

Seorang calon kepala negara harus memiliki kelengkapan fungsi panca

indra. Jika salah satu panca indranya mengalami gangguan atau tidak

berfungsi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk bisa menjabat kepala

negara, karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan

tugasnya sebagai kepala negara saat ia terpilih dan diangkat menjdi kepala

negara. Antara lain:

73 Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit,. h. 16-20
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a. Bisa mendengar (tidak tuli)

b. Bisa melihat (tidak buta)

c. Bisa berbicara (tidak bisu)

d. Bisa merasakan dan membedakan rasa makanan

e. Bisa mencium bau

4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk

bergerak dan bertindak. Di antaranya:

a. Lengkap kedua matanya

b. Lengkap kedua tangan dan kakinya

c. Lengkap akalnya (tidak gila atau sakit jiwa)

d. Tidak dalam tawanan musuh

Jika seseorang berada dalam tawanan musuh, maka ia akan terhalang

untuk bisa menjadi kepala negara, karena ia tidak mungkin dapat menjalankan

tugasnya sebagai kepala negara dan ia dianalogikan sebagai orang yang

kehilangan anggota tubuh yang membuat ia tidak bisa bertindak, seperti

kehilangan kedua tangan dan kedua kaki.

1. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi

kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Karena kepala negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas

mangatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan

mengembangkan agama, maka seorang kepala negara harus memiliki visi

pemikiran yang baik, maju dan wawasan luas.
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6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya

mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.

Syarat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang

kacau dan stabilitas negara terganggu, maka seorang kepala negara dituntut

untuk berani bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat

dan memerangi musuh.

7. Mempunyai nasab dari suku Quraisy.

Dalam hal ini Al Mawardi merujuk perkataan Abu Bakar yang

memperkuat pandanganya dengan menyetir sebuah hadis Nabi yang

menyatakan bahwa khalifah atau pemimpin berasal dari suku Quraisy, Al

Aimat min Quraisy74.

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi saat seseorang dipilih atau diberi

mandat untuk menjabat sebagai kepala negara.

74 Ibid,. h. 6


