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ABSTRAK
Kegiatan reses yang dilakuakan anggota DPRD Kabupaten
Mesuji merupakan kegiatan yang dilaksankan selama 3 (tiga) kali dalam
setahun. Berdasarkan praturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD bahwa masa
reses ialah, masa dimana kegiatan seluruh anggota DPRD di luar masa
sidang dan diluar dari gedung kerja anggota dewan. Pelaksanaan reses
yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Mesuji tidak terlaksana dengan baik sebagaimana tercantum dalam
undang-undang, reses yang di laksanakan terkesan mendadak sehingga
masyarakat tidak mengetahui jadwal pelaksanaanya masyarakat dari
kalangan menengah saja mejadikan kegiatan reses kurang efektif dalam
proses penyerapan aspirasai masyarakat dari kalangan bawah.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaiamankah
pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten Mesuji. 2) Bagaiamana
pandangan fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan reses anggota DPRD
Kabupaten Mesuji.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan
(Field Research), sifat penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu
mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi
di lapangan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode
Observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini
menggunakan data primer yang diperoleh dari narasumber asli sedangkan
data sekunder di peroleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti buku,
penelitian terdahulu, tesis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa, kegiatan
masa reses anggota DPRD kabupaten mesuji tidak sesuai dengan apa
yang telah di atur dalam undang-undang, banyaknya program kerja yang
belum terealisasi penyerapan aspirasi masyarakat yang kurang maksmal,
pelaksanaan kegiatan reses yang terkesan mendadak sehingga tidak
banyak masyarakat yang mengetahui bahwasanaya akan di adakan
kegiatan reses oleh anggota DPRD. Di dalam pandangan fiqh siyasah
terhadap reses anggota DPRD adalah ishlah al-ddin al-nass kemampuan
seorang pemimpin untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat,
mendengar keinginan dan keluhan, memperhatikan potensi yang ada
dalam masyarakat, sebagai mana yang di contohkan Rasulullah dalam
melayani masyarakat. Reses anggota DPRD kabupaten mesuji tidak
sejalan dengan QS. Al-maidah ayat 8, yang pada intinya pemimpin harus
bersifat amanah, jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya.
Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Reses Anggota DPRD.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum penulis melangkah lebih lanjut terhadap pembahasan
tentang skripsi ini, alangkah baiknya penulis menjelaskan
pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Sebab judul
adalah suatu kerangka dalam suatu penelitian karya ilmiah. Tentu
perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah
yang terkandung di dalam judul : “Analisis Fiqh Siyasah
Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 13 Tahun 2019
Pasal 228 Ayat 4 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Sebagai berikut :
1. Analisis
Menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu penyelidikan
suatu peristiwa untuk mengetahui keadaaan yang sebenarnya.
2. Fiqh
Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para u;am
(mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga
dapat diamalkan oleh umat. 1
3. Siyasah
Adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara,
mengirganisasi masalah umat sesuai dengan jiwa ( semangat )
syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya
tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut
tidak ditegaskan baik oleh Al-qur‟an maupun Al-Sunah.2
4. Masa Reses
Adalah masa dimana para anggota DPRD bekerja diluar
gedung, menjumpai konstituen di daerah pemilihanya ( Dapil)
masing-masing dalam rangka menjaring, menampung aspirasi
konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal
dengan kunjungan kerja.
1
Dr. Iqbal muhammad, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi doktrin Politik Islam
(Jakarta:Perdanamedia group, 2014), h 22.
2
Ibid, h.5.

1
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5. Undang-undang No. 13 Tahun 2019
Adalah undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan
rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3
Berdasarkan penjelaan istilah-istilah diatas, maka
dapat di pahami maksud dari judul proposal Analisis fiqh
Siyasah Terhadap Pelaksanaan Reses ini adalah suatu proses
penguraian atau penelaahan secara ilmiah serta dari aspek
pandangan fiqh siyaah terhadap penting nya transparansi
pelaksanaan kegiatan masa reses anggota DPRD serta
pengawasan kegiatan masa reses sebagai salah satu media
bagi anggota DPRD dalam menjaring aspirasi, pengaduan
serta pengawasaan terhadap pelaksanaan kebijakan
pemerintah. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini
diharapkan mampu menjawab berbagai anggapan miring
tentang pelaksanaan masa reses anggota DPRD dalam
melaksakan kegiatan tersebut.
B.

Latar Belakang Masalah

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk
memengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai
dengan keinginan dari pelaku. Dalam konteks kehidupan berbangsa
dan bernegara kekuasaan diartikan sebagai kewenangan yang
didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan
kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
Masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaan-Nya
diserahkan kepada alat perlengkapan negara ( organisaasi negara ).
Pasca amandemen UUD 1945 kedudukan DPR baik dari aspek politik
maupun yuridis menjadi semakn kuat untuk menjaga sistem check and
balances dalam penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan
membentuk undang-undang berada di tangan DPR (lembaga legislatif
). Untuk mewujudkan suatu pemerintah yang menjunjung demokrasi
di indonesia maka lembaga legislatif tidak hanya ada di pusat tapi
3

Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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lembaga legislatif juga ada di daerah, dikenal dengan istilah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).4
Keberadaan lembaga DPRD di daerah sangat penting fungsinya
sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah daerah, dan seiring dengan
berlakunya sistem otonomi daerah di provinsi/ kabupaten/ kota peran
lembaga DPRD semakin kuat, di era otonomi daerah dimana
desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah unuk mengelola
maupun mengatur pemerintah di daerahnya masing-masing, dan peran
serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju
perkembangan daerah dan juga jalanya pemerintahan di daerah.
Lembaga DPRD merupakan salah satu wahana bagi masyarakat untuk
ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dalam undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dalam hal
ini menjelaskan bahwa DPRD merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila dan wahana bagi
masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya
dan DPRD adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan
masyarakat dalam pemerintahan di daerah. 5 Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah
dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu
meyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat. Kewajiban ini secara spesifik juga diatur dalam undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD,
bahwa anggota DPRD kabupaten diantaranya mempumyai kewajiban
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secra berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan
pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara
moral dan plitis kepada konstituen di daerah pemilihan-Nya. 6

4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
pasal 18 ayat (7)
5
Khairul ikhwah demanik et.el, otonomi daerah et nanosialisme dan
masadepan indonesia, (Jakarta: oktober, 2010) .113
6
Inosentius syamsul, meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPRD, (Jakarta:
adeksi,2014) .73

4
Dalam persepektif Islam parlemen, legislative atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merupakan majelis Syuro atau
Majelis umat. Yakni lembaga yang mewakili umat Islam untuk
melaksanakan dua tugas untama : syuro dan muhasabah. Syuro yaitu
bermusyawarah mengurusi permasalahan umat sebagai masukan bagi
khalifah atau imam (pemerintah). Perintah musyawarah dijelaskan
dalam Al-Qur‟an Surat Ali Imran ayat 159, Yang berbunyi:

             
            
       
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu
ma‟afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya.7
Urusan yang dimaksudkan dalam pembahasan disini adalah
urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan
politik,
ekonomi,
kemasyarakatan
dan
lain-lainnya.Cara
menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini
adalah dengan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan
bersama.Musyawarah ditujukan untuk pengambilan keputusan, oleh
karena itu setiap orang harus menyampaikan pendapatnya, tapi karena
tidak bisa disampaikan secara langsung oleh masing-masing orang
maka dikirimkanlah orang yang dipercayai untuk mewakili
masyarakat banyak untuk bermusyawarah dengan orang yang

7

2014

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, Jakarta
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mempunyai tujuan lainnya. Agar tujuan mereka semua dapat
terpenuhi tanpa adanya pihak lain yang dirugikan.
Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan yang
dilaksanakan paling lama enam hari kerja sebagai salah satu ajang
bertemuny secara resmi antara anggota DPRD dan konstituen. Masa
reses ini dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan
ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihanya guna
menyerap aspirasi masyarakat. Tujuan reses adalah untuk
meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna
mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances
antara DPRD dan pemerintah daerah. Pelaksanaan reses DPRD
kabupaten mesuji menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihakpihak yang berkepentilngan baik itu para pengamat maupun stake
holders ataupun LSM.8 Mekanisme reses yang jarang sekali di
publikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam
pembagian pos anggaran reses, proses pelaksanaan reses serta
pelaksanaanya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat.
Proses reses selama ini menjadi permasalahan di kabupaten mesuji
terutama pada prose jaring aspirasi. Anggota DPRD yang mewakili
dapilnya sering kali dalam pelaksanaan reses tidak membuat agenda
yang berhubungan dengan proses penyerapan aspirasi publik hal ini
menjadi permasalahan yang serus apabila tidak segera di perbaiki serta
dapat mengakibatkan munculnya pembangunan yang tidak sesuai apa
yang di inginkan oleh masyrakat sehingga dapat berdampak buruk
pada masyarakat. 9
Permasalahan fundamental yang terjadi di wilayah kabupaten
mesuji yang memungkinkan untuk di selesaikan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui masa reses terletak pada
sektor infrastruktur dan sektor keamanan, selain dari pada itu untuk
beberapa daeerah di wilayah kabupaten mesuji memerlukan jembatan
penghubung sebagai akses keluar masuk dan juga penghubung antar
8

Syamsudin Haris, Desentralisasi & Otonomi Daerah, (Jakarta: lipi press,
2005).147.
9
Ali faried, Hukum Tata Pemerintah dan Proses legerlatif Indonesia,(
Jakarta, raja grafindo, 1995). 32.
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daerah. Mobilitas masyarakat seringkli terhambat karena permaslahan
jembatan penghubung ini sehinggadari segi sosial dan juga
perekonomian masyarakat menjadi lambat karena hal ini, infrastruktur
merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat penting adanya
keseriusan bagi pemerintah terutana Dewan Perwkailan Rakyat
Daerah (DPRD) yang di pilih secara langsung oleh masyarakat dan
memiliki tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat untuk
dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kewenangan yang
diberikan oleh Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sangat besar sehingga perlu adanya pengawasan yang
lebih ketat sebagai salah satu antisipasi adanya penyalahgunaan
anggaran.
Pertanggung jawaban pelaksanaan reses itu perlu disampaikan
secara terbuka kepada publik untuk menunjang transparansi dan
akuntabilitas. Memang terkadang anggota dewan menyampaikan hasil
kunker maupun reses kepada media masa, tetapi hanya sesekali saja.
Besarnya nggaran untuk reses anggota DPRD mesuji ini, berpotensi
terjadinya pemborosan anggaran. Dari masing-masing anggota dewan
bisa membawa serta partainya untuk terjun langsung kepada
konstituenya, sehingga dengan begitu anggota dewan bisa di kenal dan
ideologi partaipun dapat mengakar di tataran grass root, dan proses
komunikasi penyaluran aspirasipun bisa lebih intensif. Semua aspirasi
yang masuk harusnya ditampung dan ditindak lanjuti, asal itu benar
adanya dan sesuai dengan tugas dewan, dalam arti sesuai dengan yang
terjadi di lapangan dan merupakan kepentingan masyarakat banyak,
seperti mislanya dana bantuan desa dan lainya jadi setiap pengaduan
yang masuk akan terakomodir kepentinganya. Kualitas proses
kumunikasi DPRD dengan masyarakat melalui reses haruslah lebih
intensif dan mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik.
Anggaran DPRD harus banyak melakukan reses dan berkomunikasi
dengan masyarakat. Selain itu perlu juga pengimplentasian funsifungsi DPR yang selama ini kurang berorientasu kepada kepentingan
masyarakat.10

10

Ichlasul amal, pemberdayaan dpr dalam upaya demokratis, pidato
pengukuhan guru besar universitas gajah mada, ( Yogyakarta, 1995). 23.
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C.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya,
identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan:
1. Apakah yang di maksud dengan fiqh siyasah ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ?
3. Bagaimana pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji Menurut Undangundang?
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan maka
penulis membatasi penulisan penelitian ini pada :
1. Analisi Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan reses Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji
2. Bagaimana pelaksanaan Reses Dewan Perawakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji
D.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah
adalah sebagai berikut:
1. Apakah Pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten
Mesuji Sesuai dengan Pasal 228 Ayat 4 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan
Reses Anggota DPRD Kabaupaten Mesuji Sesuai dengan
Pasal 228 Ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ?
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E.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Teori
Secara Teori penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah pelaksanaan reses anggota DPRD
Kabupaten Mesuji Sesuai dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2019 Tentang majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Praktik
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan reses
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Mesuji Periode 2019-2014 telah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

F.

Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi
semua pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya
yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
2. Untuk dapat dipakai sebagai rujukan para peneliti berikutnya
dan memberikan sumbangan pemikiran penyelesaian
masalah.
3. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa fakultas
syari‟ah dalam mengejar da meraih gelar sarjana Hukum di
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan
Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkas
Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan,
kecamatan Bengkalas, Kecamatan Rupat dan Kecamatan
Rupat Utara) Jurnal tersebut di tulis oleh Qory Kumala Putri
Universitas Riau. Dalam jurnal ini yang di bahas yaitu, khususnya
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dalam bidang pembangunan, pendidikan, dan perekonomian
daerah kabupaten Bengkalis. Serta bagaimana anggota dewan
hendaknya mampu merubah persepsi masyarakat tentang kurang
efektifitasnya reses dalam menampung aspirasi masyarakat. 11
Etika
Komunikasi
Anggota
DPRD
Dalam
Menyampaikan Aspirasi Masyarakat ( Studi di DPRD
Provinsi Kalimantan Timur) Jurnal tersebut di tulis oleh Winda,
Universitas Mulawarman. Dalam jurnal ini yang di bahas yaitu,
kode etik dalam kewenangan peran dan fungsi anggota DPRD.
Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat saat
komunikasi langsung dalam penyelesaian segala permasalahan
dalm mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jenis penelitian yang
digunakan yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan teknik
pengumpulan data mengggunakan studi kepustakaan dan
lapangan.12
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam
Mewujudkan Pemerintah Bersih jurnal tersebut di tulis oleh
Rudi Santoso, Habib Shulton, Fathul Mu‟in, Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung. Dalam jurnal ini yang di bahas
yaitu bagaimana DPRD sebagai salah satu lembaga tinggi dapat
bekerja dengan maksimal sesuai fungsinya serta dapat
mengemban kepercayaan yang telah di amanatkan oleh rakyat,
peningkatan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan
fungsinya agar terciptanya suatu pemerintahan yang bersih, jujur
dan adil seperti yang di cita-citakan negara.
Perbedaan antara ketiga penelitian di atas dengan yang di
teliti oleh penulis adalah bahwa anggota DPRD dari ketiga
penelitian di atas telah melaksanakan reses dengan sebagai mana
yang di maksud dalam undang-undang sedangkan yang di teliti
oleh penulis anggota DPRD dalam menjalankan masa reses

11

Qory Kumala Putri,”Efektifitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalas Periode 2009-2014: Jurnal Ilmiah Vol.1 No.1
(2014)
12
Winda, “Etika Komunikasi Anggota DPRD Dalam Menyampaikan Aspirasi
Masyarakat” Jurnal Ilmiah Univesitas Munawarman Vol. 1 No.1 (2016)
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menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang di ataur dalam
undang-undang serta fiqh siyasah.13
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang
digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas
data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas
dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metodemetode sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah, penelitian lapangan ( field research)
yaitu penelitian yang langsung terjun kelokasi kantor
DPRD Mesuji yang menjadi objek penelitian lapangan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.14
b. Sifat Peneltian
Sifat penelitian yang dipakai oleh penulis dalam
menyusun skripsi ini adalah empiris analatik, yaitu suatu
penelitian yang berusaha untuk menggambarkan,
mnenjelaskan dan memaparkan fakta- fakta seadanya
(fact finding) serta menentukan korelasi antara yang satu
dengan yang lainnya, yang kemudia dianalisis dengan
menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku. 15
2.

13

Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah totalitas dari semua onjek atau
individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas,dan
lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam
populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media

Rudi Santoso, Habib Shulton, Fathul Muin, “Optimalisasi Tugas dan ungsi
DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Besih”, Juenal Ilmiah UIN Raden Intan
Lampung, Vol. 1, No. 1 (2021)
14
Anton Bakker, metode- metode filsafat, (Jakarta, ghalia indonesia 1984).10
15
Surtisno Hadi, metodelogi research ( Yogyakarta : fak Psikologi UGM,
1985) .3
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dan sebagainya.16 Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah anggota DPRD di Mesuji. Pada
penelitian dilapangan ditemukan populasi berjumlah 35
orang
b. Sampel
Sampel adalah sebagian awal wakil populasi yang
akan diteliti. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini
adalah purposive sampling adalah pengambilan sampel
secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang
diperlukan. Purposive sampling juga disebut dengan jud
gemental sampling yaitu pengambilan sampel
berdasarkan penilaian (judgment) penelitian mengenai
siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk
dijadikan sample, oleh karenanya, penelitian harus punya
latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sample
yang dimaksud agar benar- benar bisa mendapatkan
sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan
penelitian kriteria yang pantas dijadikan sampel pada
penelitian ini adalah: anggota Dprd, yang melakukan
masa rises di Mesuji. Maka dalam hal ini, penentuan
sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 sampel yang
diambil dari anggota Dprd dan Masyarakat setempat.
3.

16

Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah “ data yang diperoleh langsung
dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali”. Data
primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dalam
hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan
anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan masa reses.
b. Data Sekunder
Data sekunder, yaitu data yang didapat dari literature,
buku-buku, teori-teori fiqh, undang-undang, tesis,
penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan penelitian ini.

Susiadi,Metode penelitian,(Lampung:Permatanet, 2014),81
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4.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh
informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai
tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut,
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara adalah merupakan salah satu
metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau
dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab baik
secara langsung maupun tidak langsung dengan
sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis
interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak
terjadi kekacauan tapi tetap dengan pedoman yang
ditetapkan. interview ditunjukan anggota DPRD, yang
mengelolah masa reses DPRD di Mesuji.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah proses pengumpulan
data melalui menghimpun data yang tertulis dan
tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan
bahwa dokumentasi adalah : mencari data mengenai
hal-hal atau variable makalah, prasasti, notulen rapat
agenda dan sebagainya. 17

5.

Analisis Data
Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara
analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang
dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridus)
melalui metode yang bersifat deskriptif analisis,
“menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan
menghubungan satu sama lain untuk mendapat suatau
kesimpulan umum”. Dari analisis tersebut dapat diketahui
serta diperoleh kesimpulan induktif, Yaitu cara berfikir

17

Ahmad Tarzeh, Pengaturan Metode Penelitian , ( yiogyakarta: penerbitan
teras 2009), 57.
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dalam mengambil kesimpulan secara umum yang
dilakukan atas fakta- fakta yang bersifat khusus. 18

I.

Sistematika Pembahasan
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tetang penegasan judul, latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang
relevan, metode penelitian, sistematika penelitian.
BAB II. LANDASAN TEORI
Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan
kerangka teori yang relevan berkaitan dengan tema skripsi ini.
BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
Memuat gambaran umum mengenai lokasi penelitian,
penyajian fakta dan data hasil penelitian.
BAB IV. ANALISIS DATA
Berisi tentang teknik analisi data yang yang didapat dari hasil
penelitian untuk kemudian di dapat di tarik kesimpulan.
BAB V. PENUTUP
Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.
Kesimpulan menyajikan secara ringkas penemuan penelitian yang
ada hubunganya dengan masalah penelitian. Kesimpulan di
peroleh berdasarkan hasil analisis data yang telah di uraikan pada
bab-bab sebelumnya.

18

Soejino Soekanto, pengantar penelitian (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1986), 112.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Fiqh Siyasah
1. Pengertian Fiqh Siyasah
Fiqh Siyasah merupakan tajrib idhofi yang tersusun dari
dua kata berbahaa arab, yaitu jata fiqh dan kata siyasah. Agar
diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud
dengan Fiqh Diyasah, maka perlu di jelaskan pengertian
masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.
Secara etimologi fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh
secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum syar‟i
mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil tafshili
(terinci), yakni hukim-hukum khusus yang diambil dari alQur‟an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan
mengenai hukum Islam yang bersumber dari ad-Qur‟an dan
as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran
dan ijtihad.19
Dalam buku lain di jelasakan mengenai pengertian Fiqh
Siyasah yaitu Kata Fiqh secara leksikal berarti tahu, paham
dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di
bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Ssecara
terminologi ( bahasa) Fiqh adalah keterangan tentang
pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau
paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan
dan perbuatan20. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa
adlah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap
perkataan dan perbuatan manusia.
Secara terminologis ( istilah), Menurut ulama-ulama
Syara‟ (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang
hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ mengenai amal
perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (
terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di
19
Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,”
IAIN Bengkulu, Vol.3, No. 1, 2018, 1.

20

Muhammad Abu Zahro, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr, Mishr,1958, hlm.6.
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ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur‟an dan sunnah). Jadi Fiqh
menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama
Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan sunnah yang
disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.
Dengan kata lain fiqh adlah ilmu pengetahuan mengenai
hukum agama Islam.21
Kata siyasat berasal kata sasa. Kata ini dalma kamus AlMunjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan
memerintah. Siyasat juga berarti pemerintahan dan politik,
atau membat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khalaf mengutip
ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasat adalah
mengatur22. Kata sasa sama dengan to govern, to lead. Jadi
siyasat menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat
kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur,
mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencapai tujuan adalah siyasah.
Secara terminologi dalam al-Arab, Siyasat adalah
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa
kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid
disebutkan, siyasah adalaha membuat kemaslahatan manusia
dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.
Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan
tugas dalma negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri
dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur
kehidupan umum atas dasar keadila dan istiqomah. Sebagai
ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain
membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa
pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaiman cara-cara
pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang
diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan
mempertanggunga jawabkan kekuasaanya.23
21
22

Pulungan Suyuthi, Fiqh Siyasah, Ombak, jakarta, 2014. 24
Abdul Wahab Khallaf, Al-Siysat al-syari‟at, Dar al-Anshar, Al-Qahirat,

1977. 4
23

Munawir SyadzLi, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan
Pemikiran, (Jakarta;UI.Press.1991), 27.
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2. Objek Kajian Fiqh Siyasah
Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang
mengkhususkan diri pada bidang siyasah dengan spesialisasi
segala hal-ihwal dan seluk beluk tat pengaturan negara dan
pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, Fiqh siyasah mempunyai
objek kajian. Objek kajian fiqh siyasah menurut Abdul Wahab
Khalaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan
untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran
agama.24
Objek kajian Fiqh siyasah meliputi aspek
pengaturan hububungan antara warga negara dengan warga
negara, hubungan antara warga negara dengan lemabaga
negara, dan hubungan antara negara dengan lembaga negara,
baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun
hubungan yang bersifat ekstern antara negara, dalam berbagai
bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa
kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.
Secara garis besar objeknya menjadi, pertama, pertauran
dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan
pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antara
penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing
dalam mencapai tujuan negara. metode yang digunakan dalam
membahas Fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang
digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh siyasah
juga menggunakan ilmuushul fiqh dan Qowaid fiqh.
Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma‟, alQiyas, al-Maslahah, al-musalah, sadd al-Dzari‟ah dan fath alDzari‟ah, al-„Adah, al-Istihsan dan kaidah-kaidah kulliyah
fiqhiyah. Adapun perincianya sebagai berikut: 25
a. Al-Ijma‟
Al-ijma‟ merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha
(ahli fiqh) dalam satu kasus. Misalnya dalam khalifah
umar ra. Dalam mengatur pemerintahanya Umar ra
24

1997, 5.

25

Abdul Wahab Khalaf, Al-siyasah al-Syar’iyyah (kairo:Dar Al-Anshar,

Wahbah al-Zuhayli, al-fiqh al-Islami wa Adillatuh,(Damscus: Dar alFikr,2004), 54.
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b.

c.

d.

e.

melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para
tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat
peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi
negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu.
Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih
jamaah 20 rakaat di masjid, merupakan keberaniaanya
yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat di
sebut ijma‟ sukuti.
Al-Qiyas
Dalam fiqh siyasah qiyas digunakan untuk mencari
umum al-ma;na atau ilat hukum. Dengan qiyas, masalah
dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan
tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan
terakhir memiliki ilat hukum yang sama.
Al-Maslahah al-Mursalah
Al-Maslahah artinya mencari kepentingan hidup manusia
dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan
nash al-Quran dan al-Sunah yang menguatkan dan
membatalkan.
Al-mashlahah
al-mursalah
adalah
pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus
didasarkan.
Sadd al-Dzari‟ah dan Fath al-Dzari‟ah
Sadd al-Dzari‟ah adalah upaya pengendalian
masyarakat menghindari kemafsadatan dan fath alDzari‟ah adalah upaya perekayasaan masyarakat
mencapai kemaslahatan. Sadd al-Dzari‟ah dan Fath alDzari‟ah adalah “alat” dan bukan “tujuan”, contohnya
adalah pelaksanaan jam malam, larangan membawa
senjata dan peraturan pendidikan.
Kaidah-kaidah kuliyah Fiqhiyah
Kaidah-kaidah kulliyah fiqjiyah adalah sebagai teori
ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan
pelaksanaan Fiqh siyasah. Kaidah umum itu bersifat
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umum. Oleh karena itu, dalam penggunaanya perlu
memperhatikan pengecualian dan syrat-syarat tertentu. 26
3. Kedudukan Fiqh Siyasah di Dalam Sistematika Hukum
Islam
Pra pembahasan kedudukan fiqh siyasah di dalam hukum
Islam, perlulah untuk diketahui sistematika hukum Islam,
maka maka dapat lah difahmi kedudukan fiqh siyasah di
dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahab alZuhayli, salah satu dari keistimwaan hukum Islam
dibandingkan dengan hukum-hukum lainya, adalah bahwa
hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga
perkara penting bagi manusia. Pertama, hubungan manusia
dengan tuhanya; kedua hubungan manusia dengan dirinya
sendiri; ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat
sosialnya.27
Dikarenakan hukum silam diperuntukan untuk dunia dan
akhirat, agama, dan negara. Ia juga berkaitan kepaa selururh
manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadaluarsa sampai
hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam,
semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak,
muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus
dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri
kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk
memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi
seluruh alam raya. 28
Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum
Islam atau yang di sebut juga fiqh yang mana dalam hal ini
berhubungan denga apa yang keluar dari seorang mukalafm
dari segi ucapan, pekrjaan, itu meliputi dua pokok perkara
yaitu:

26

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, kontekstualisasi Doktrin politik Islam,
(jakarta :gaya Media Pratama, 2007), 30
27
Wahab al-Zahayli, al-Falah al-Islami wa Adillatuh vol.1 (Damaskus: Dar
al-Fikr, 2001), 33.
28
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a. Fiqh Ibadah (Hukum Ibadat): hukum-hukum yang
mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan
akhirat.29 Bagian dari fiqh ibadah adalah bersuci, solat,
puasa, haji, zakat, sumpah, dan sebagainya dari perkaraperkara yang bertujuan mengatur hubungan antar manusia
dengan tuhanya.
b. Fiqh Muamalat (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang
mengatur hubungan antar sesama manusia dalam masalahmasalah keduniaan secara umum. Bagian ini adalah segala
jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang
berhubungan antara manusia denga yang lain, baik seara
privat maupun publik.
4. Pembagian Fiqh Siyasah
Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai
sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam
pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:
a. Al-Qur‟an dan Al-Sunnah,
b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur‟an dan al-Sunnah
c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu. 30
Lain Hal nya dengan Ahmad Sukarja yang
mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah berasal
dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan
para pakar politik. Urf atau kebiasaan masyarakat yang
bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu
dan aturan-aturan yanf pernah dibuat sebelumnya. 31
Menurut Imam al-mawardi, seperti yang di tuangkan di
dalm karangan Fiqh siyasah-nya yaitual-Ahkam alSulthaniyyah, maka dapat Diambil suatu kesimpulan ruang

29

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam
(Semarang: Pustaka Rizko Putra, 1997), 36.
30
Fatiyah al-Nabawi, Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah,
(Kairo: al-Muthba‟ah al-Jadidah,t.tp). 27.
31
Ahmad Sukarja, Piagam madinah dan UUD 1945,(Jakarta:UI Press,1995)
.11.
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lingkup Fiqh Siyasah adalah sebagai berikut:32 Siyasah
Dusturiyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Qadla’iyyah, Siyasah
Harbiyyah, Siyasah Idariyyah
a. Siyasah Dusturiyyah
Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian Fiqh
Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan
negara. dalam hal ini juga dibahas antara lain konsepkonsep konstitusi ( undang-undang dasar negara dan
sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu
negara), legislasi ( bagaimana cara perumusan undangundang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan
pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di
samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara
hukum dalm siyasah dan hubungan timbal balik antara
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara
yang wajib dilindungi.33
Secara bahasa Siyasah berasal dari kata (sasa,
yasusu, siyasatan) yang berarti megatur, mengatur dan
memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan
kebijakan.
Pengertian
secara
kebahasaan
ini
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur
dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politis untuk mencapai sesuatu. 34 Secara terminologis,
Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah
adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan
untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.35
Secara bahasa dusturiyyah berasal dari bahasa
persia Dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang
memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun
agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini

32
Siti Mahmadatun, konsep fiqh siyasah dalam peraturan pemerintah nomor
10 tahun 1983 . Nomor 45 tahun 1990( milah vol.xvi, no. 1, agustus 2016) . 311.
33
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.
34
Ibid,.3.
35
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digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (
pemuka agama) zoroaster ( Majusi). Setelah mengalami
penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata Dusturiyyah
berkembang pengertianya menjadi asas dasar/pembinaan.
Menurut istilah, Dusturiyyah berarti kumpulan kaidah
yang meng atur dasar dan hubungan kerja sama antara
sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik
yang tidak tertulis ( konvensi) maupun yang tertulis. 36
Pembahasan dalam Siyasah Dusturiyyah adalah
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di
pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di
dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam Siyasah
Dusturiyyah
biasanya dibatasi hanya membahas
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh
hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan
prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya. 37
Abdul A‟la al-Maududi mendefinisikan dusturi dengan :”
Suatu dokumen yang membuat prinsip-prinsip pokok yang
menjadi landasan pengaturan suatu negara”.38
Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa
kata-kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa
inggris, atau dalam Undang-undang dasar dalam bahasa
indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa indonesia
tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut
diatasa.
Bila dipahami istilah fiqh dusturi, untuk nama
satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan
dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum
sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan
didalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam
suatu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-
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A. Djazuli,Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umum Rambu-rambu
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aturan lainya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan dustur tersebut.
Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip
yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang
dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap
anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua
orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan
stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.
Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan
sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu
negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber
perundangan, maupun sumber penafsiranya. Sumber
material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi
pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam
konstritusi ini adalah peraturan tentang hubungan anara
pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Perumusan
konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dar latar
belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik
masyarakat, politik maupun kebudayaanya. Dengan
demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan
aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.
Siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan
yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian,
secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
1). Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2). Persoalan imamah, hak dan kewajibanya
3). Persoalan rakyat, status dan haknya
4). Persoalan Bai‟at
5). Persoalan waliyul ahdi
6). Persoalan Perwakilan
7). Persoalan ahlul halli wal aqdi
8). Persoalan wizarah dan perbandingannya

23
b. Siyasah Maliyyah
Fiqh siyasah Maliyyah dalam persepektif Islam
tidak lepas dari al-Qur‟an dan Sunnah Nabi dan praktik
yang di kembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah
Islam sepanjang sejarah. Siayasah Maliyyah ini
merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam,
terutama setelah Nabi Muhammad SAW. Fiqh Siyasah
Maliyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam
sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang
anggaran pendapatan dan belanja negara. 39 Siyasah
Maliyyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur
sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan
peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya
dan orang miskin, antara negara dan perseorangan,
sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan
sebagainya. Di dalam Siyasah Maliyyah pengaturan di
fikuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan
pemerintahan atau kekuasaan. Secara terminologi Siyasah
Maliyyah adalah mengatur politik keuangan. 40
Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu
negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan
pendayaguanaan keuangan, yang digunakan untuk
memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus
mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan
yang sifatnya tertentu menjadi korban. Secara etimologi
Siyasah Maliyaah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan
secara terminologi siyasah maliyyah adalah engatur segala
aspek pemasukan dan pengeeluaran keuangan yang sesuai
dengan kemaslahatan umum tanoa menghilangkan hak
individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan dan
pengeluaran negara harus diatur dengan baik. Karena
keuangan negara merupakan pilar yang sanga berperan
penting dalam kemaslahatan rakyat. Ketika keuangan
39
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diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi,
kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya: kesejahteraan bagi
penduduk negara tersebut. 41
Seperti yang terdapat di dalam siyasah
dusturiyyah dan siyasah dauliyyah, di dalam siyasah
maliyah pun pengaturanya diorentasikan untuk
kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah
mauliyyah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu: rakyat,
harta, dan pemerintah atau kekuasaan.
Ruang lingkup Fiqh Siyasah Maliyyah merupakan
aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan
pengeluaraan keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.
Ruang lingkup siyasah Maliyyah adalah bagaimana cara
kebiajkan yang harus diambil untuk mengharmoniskan
antara orang kaya dan oerang miskin, agar kesenjangan
antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.
Islam menunjukan bahwa kepedulian yang sangat tinggi
oleh orang fakir dan miskin pada umum nya kepedulian
ini yang seharusnya di perhatikan oleh para penguasa atau
pemimpin agar masyarakat tidak mengalami kemiskinana
dan tertebas dari kehimpitan ekonomi.
c. Siyasah Qadla‟iyyah
Siyasah Qadha’iyyah adalah lembaga peradilan
yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang
membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasuskasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam
kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan
non muslim.42 Al-Qadha’ (peradilan) merupakan perkara
yang diidayaratkan di dalam Al-Qur‟an dan sunnah Allah
SWT memerintahka untuk memutuskan hukum atau
menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah
41
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turunkan. Rosulollah secara langsung mengadili dan
menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah
masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Khusu
untuk persoalan semua tentang mekanisme pengambilan
keputusan ini dapat di lihat dalam kajian siyasah
Qadhaiyyah
yang berbicara mengenai mekanisme
pengambilan keputusan hakim di suatu pengadilan.
Tentunya dalam pengambilan keputusan hakim tidak
semena-mena dalam mengadili lebih spesifik pembahasan
dalam siyasah Qadhaiyyah berbicara mengenai:
1). Unsur-unsur Peradilan
2). Status Kehakiman dalam Pemerintahan
3). Syarat Menjadi Hakim
4). Hak dan Kewajiban Hakim
5). Hubungan Hakim dengan Negara
6). Pengangkatan Hakim
7). Pemberhentian Hakim
8). Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam
pelaksanaan perkara.
9. Putusan Hakim
10). Fatwa dan Qadha
Dalam siyasah Qadhaiyyah yang khusus membahas
peradilan, kajian Siyasah Qadhaiyyah memberikan juga
sebuah status atau posisi sebagai unsur peradililan.
Hampir sama dengan dasar hkum undang-undang dalam
Siyasah Qadhaiyaah memberikan legalitas hukum.
d. Siyasah Harbiyyah
Harbiyyah bermakna perang, secara khusu
Harbiyyah adalah perang, keadaan darurat atau genting.
Sedangkan makna siyasah Harbiyah adalah wewenang
atau kekuasaan serta pereaturan pemerintah dalam
keadaan perang atau darurat. 43 Dalam kajian Siqih
Siyasahnya Yaitu Siysah Harbiyyah adalah pemerintah
43
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atau kepala negara mengatur dan mengurusi hal-hal dan
masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang,
mobilitas umum, hak dan jaminan keamanan perrang ,
perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan
masalah perdamaian.
e. Siyasah Idariyyah
Siyasah Idhariyyah yakni bidang yang berkaitan
dengan administrasi negara. Kata Idhariyyah berasal dari
kata adara asy-syay’a yudiruhu idara yang artinya
mengatur atau menjalankan sesuatu. Dalam mengelola
tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara
yang baik. Dalam mencapai tat pemerintahan yang baik
(good governance) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus
di implementasikan.
B. Al-Sul ah Al-Tasri’iyyah
Dalam kajian Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan
legislasi disebut juga Al-sul ah Al-Tasyiriah, yaitu kekuasaan
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan suatu
hukum.menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan
hukum yang akan berkalaku bagi umat Islam. Dalam wacana Fiqh
Siyasah Al-sul ah Al-Tasyiriah digunakan untuk menunjuk salah
satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam
mengatur masalah kenegaraan44. Dalam konteks ini, kekuasaan
legislasi berarti kekuasaan atau keenangan pemerintah Islam
untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan
dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah
diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dalam realitas sejarah,
kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh ahl-al-hall wa al-aqd
secara harfiah berarti orang yang dapat memutuskan dan
mengikat. Para ahli Fiqh Siyasah pengertian ahl-al-hall wa al-aqd
sebagai orang yang memiliki keenangan untuk memutuskan dan
menentukan sesuatu atas umat ( warga negara ). Dengan kata lain,
44
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ahl-al-hall wa al-aqd adalah lembaga perwakilan yang
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau suara
masyarakat45.
C. Reses
1. Pengertian Reses
Istilah reses diadopsi dari kata recess. (bahasa belanda),
yang berarti berlibur, istirahat, atau turun main. Konoo reses
bermula dari kebiasaan orang belanda yang duduk sebagai
anggota vilksraad (DPR) dan regebtschapsraad (DPRD,
setingkat kabupaten/kota) pada masa hindia belanda yang
mengadaptasi liburan musim panas di negara asal yang
beriklim subtropis. 46 Dalam kamus besar bahasa indonesia,
reses berarti penghentian sidang (parlemen) masa istirahat dari
kegiatan bersidang. Sedangkan menurut Ensiklopedia
nasional, reses adalah masa istirahat atau penghentian suatu
sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan
badan sejenisnya.
Arti kata reses di atas terkesan main-main, atau dengan
perhentian kegiatan sidang, maka parlemen tidak punya
kegiatan sama sekali. Namun apabila ditelusuri lebih jauh,
masa reses merupakan hal serius dan bagian dari kegiatan
parlemen yang dilakukan di luar gedung atau kantor. Reses
atau masa rese adalah masa di mana anggota parlemen atau
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di
luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD.
Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang
dilakukan anggota DPR/DRPD secara perorangan maupun
secara berkelompok.
Di parlemen, masa penghentian sidang dilakukan untuk
memeri kesempatan kepada anggota parlemen melakukan
kegiatan di daerah pemilih (dapil) atau melakukan kegiatan
konstituen. Di dalam peraturan Dewan Perwkalan Rakyat
45
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14
disebutkan masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan
di luar masa sidang, terutama diluar gedung DPR untuk
melaksanakan kujungan kerja.47
Berdasarkan praturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD
bahwa masa reses ialah, masa dimana kegiatan seluruh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar
masa sidang dan diluar dari gedung kerja anggota dewan.
Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) perlu
dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara
berkala dengan cara bertemu dengan konstituen pada daerah
pemilihannya masing-masing guna menigkatkan kualitas,
produktifitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan,
kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD
dalam mengembangkan Check and balances antara DPRD
dan pemerintah daerah. Tujuan reses DPRD adalah menyerap
dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan
masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara
moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihan
sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. 48
Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 menyebutkan perihal pelaksanaan reses yaitu: a.
Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1
(satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota;dan b. Paling
lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi anggota
DPRD provinsi.
2. Dasar Hukum Reses
Pengaturan Tentang reses atau berhubungan dengan reses
terdapat di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
47
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.49
Pasal 72 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014
menyebutkan DPR bertugas :
a. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan
program legislasi anasional;
b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan
Undang-undang;
c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh
DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainya, serta berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah;
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang,APBN, dan kebijakan pemerintah;
e. Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
disampiakan oleh BPK;
f. Memberika persetujuan terhadap pemindahtanganan aset
negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap
perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara;
g. Menyerap,
menghimpun,
menampung,
dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
h. Melaksanakan tugas lainya yang diatur dalam undangundang.
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Pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 di
sebutkan bahwa anggota DPR berkewajiban 50 :
a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila;
b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. Menaati prinsip demokratis dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara;
g. Menaati tata tertib dan kode etik;
h. Menjaga etika norma dalam hubungan keja dengan
lembaga lain;
i. Menyerap dan menghimpun aspirsi konstituen melalui
kunjugan kerja secara berkala;
j. Menampung dan menindaklanjuti asoirasi dan pengaduan
masyarakat; dan
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Di samping undang-undang tersebut, pelaksanaan reses
oleh anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), juga
mengacu pada Peraturan Pemerinah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertub Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {rovinsi, Kabupaten, dan Kota.
Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Ditegaskan sebagai berikut51:

50
51
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a. Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan
sumpah janji anggota DPRD.
b. Tahun sidang dibagi dalam 3 (Tiga) masa persidangan.
c. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses,
kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu0 periode
keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
d. Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan
dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang
diamanahkan oelh perundang-undangan, pelaksanaan
reses dilaksankan setelah selesainya pelaksanaan tugas
dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Sedangankan pada pasal 88 Peraturan Pemerintah
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan:
a. Masa reses dilaksankan:
1). Paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu ) kali
reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
2). Paling lama 8 )delapan) hari dalam 1 (satu ) kali
reses bagi angota DPRD provinsi.
b. Untuk daerah bercirikan kepulauan dan/atau yang
memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa
reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari denga
mempeprhatikan efektifitas dan evisiensi.
c. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap
anggota DPRD paling lambat 3 hari sebelum masa
reses dimulai melalui saluran yang mudah di akses.
d. Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau
berkelompok dilaksankan dengan;
1) Waktu reses anggota DPRD, anggota DPRD
provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di
wilayah provinsi pada daerah pemilihinya
2) Rencana kerja pemerintah daerah;
3) Hasil pengawasan DPRD selam sidang; dan
4) Kebutuhan konsultasi publik dalm pembentukan
perda.
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e. Anggota DPRD wajib melaporkanhasil pelaksanaan
reses kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat:
1) Waktu dan tempat kegiatan reses;
2) Tanggapan,aspirasi,
dan
pengaduan
dari
masyarakat; dan
3) Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
f. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan
sebgaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat
melaksanakan reses berikutnya.
3. Tujuan Reses Menurut Undang-undang
Tujuan utama dari pelaksanaan reses termaktub dalam
undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 72 huruf e yang
berbunyi „Menyerap, menghimpun, menampung, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat”. 52Tujuan reses adalah
menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan
pengaduan
masyarakat
guna
memberikan
pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihan sevagai perwujudan
perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Bagi semua anggota
DPRD wajib mengunjungi daerah pemilihan nya bertujuan
untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat yang telah
memilihnya. Setiap anggota DPRD setelah melaksanakan
reses kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan
tersebut lalu disampaikan dalam rapat paripurna. 53
Tujuan pokok dari kegiatan reses anggta DPRD antara
lain:
a. Menyampaikan/melaporkan apa yang telah di kerjakan
sebagai anggota DPRD.
b. Memantau atau mengawasi pembangunan di dapil
masing-masing.

52
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD.

Dewi Kurnia Asih, Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan
aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung” FISIP Unikom Bandung, Vol 4, 385.
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c. Melihat lebih dekat permasalahan yang terjadi di daerah
pemilian masing-masing.
d. Menerima atau menjaring aspirasi dari masyarakat.
e. Membangun kepercayaan kepada konstituen terhadapa
anggota dewan. 54
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
anggota DPRD perlu mendengar langsung aspirasi konstituen,
melihat langsung permasalahan yang terjadi, sekaligus melihat
implementasi pembangunan di daerah pemilihan. Dengan
demikian, apa yang dikerjakan oleh anggota dewan dalam
menjalakan tugasnya adalam suatu yang benar-benar harus
dilakukan untuk masyarakat.

54
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kabupaten

Mesuji,”

Kabupaten

Mesuji,”

LAMPIRAN

Hasil Wawancara
Responden : Ratmo
A. Identitas Responden
1. Nama
: Ratmo
2. Status
: Masyarakat
3. Alamat
: Panggung Rejo RT 01/RK01
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Aspirasi atau keluhan apa yang bapak sampaikan kepada
anggota DPRD ?
3. Bagaimana anggota DPRD merspon keluhan dari masyarakat?
4. Apakah Bapak Puas dengan Kinerja DPRD ?

Panggung Rejo 10 juni 2021
Responden

Ratmo

Hasil Wawancara
Responden : Muhtar
A. Identitas Responden
1. Nama
: Muhtar
2. Status
: Masyarakat
3. Alamat
: Panggung Rejo RT 01/RK01
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Aspirasi atau keluhan apa yang bapak sampaikan kepada
anggota DPRD ?
3. Bagaimana anggota DPRD merspon keluhan dari masyarakat?
4. Apakah Bapak Puas dengan Kinerja DPRD ?

Panggung Rejo 10 juni 2021
Responden

Muhtar

Hasil Wawancara
Responden : Nasrudin
A. Identitas Responden
1. Nama
: Nasrudin
2. Status
: Masyarakat
3. Alamat
: Panggung Rejo RT 01/RK01
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Aspirasi atau keluhan apa yang bapak sampaikan kepada
anggota DPRD ?
3. Bagaimana anggota DPRD merspon keluhan dari masyarakat?
4. Apakah Bapak Puas dengan Kinerja DPRD ?

Panggung Rejo 10 juni 2021
Responden

Nasrudin

Hasil Wawancara
Responden : Samuri
A.
1.
2.
3.

Identitas Responden
Nama
: Samuri
Status
: Masyarakat
Alamat
: Panggung Rejo RT 03/RK02

B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Aspirasi atau keluhan apa yang bapak sampaikan kepada
anggota DPRD ?
3. Bagaimana anggota DPRD merspon keluhan dari masyarakat?
4. Apakah Bapak Puas dengan Kinerja DPRD ?

Panggung Rejo 10 juni 2021
Responden

Samuri

Hasil Wawancara
Responden : Eko
A. Identitas Responden
1. Nama
: eko
2. Status
: Masyarakat
3. Alamat
: Panggung Rejo RT 01/RK01
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Aspirasi atau keluhan apa yang bapak sampaikan kepada
anggota DPRD ?
3. Bagaimana anggota DPRD merspon keluhan dari masyarakat?
4. Apakah Bapak Puas dengan Kinerja DPRD ?

Panggung Rejo 10 juni 2021
Responden

Eko

Hasil Wawancara
Responden : Waluyo
A. Identitas Responden
1. Nama
2. Status
3. Alamat

: Waluyo
: Masyarakat
: Panggung Rejo RT 01/RK01

B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Aspirasi atau keluhan apa yang bapak sampaikan kepada
anggota DPRD ?
3. Bagaimana anggota DPRD merspon keluhan dari
masyarakat?
4. Apakah Bapak Puas dengan Kinerja DPRD ?
Panggung Rejo 10 juni 2021
Responden

Waluyo

Hasil Wawancara
Responden : Amat
A. Identitas Responden
1. Nama
: Amat
2. Status
: Masyarakat
3. Alamat
: Panggung Rejo RT 01/RK01
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Aspirasi atau keluhan apa yang bapak sampaikan kepada
anggota DPRD ?
3. Bagaimana anggota DPRD merspon keluhan dari masyarakat?
4. Apakah Bapak Puas dengan Kinerja DPRD ?

Panggung Rejo 10 juni 2021
Responden

Amat

HASIL WAWANCARA
Responden : Drs. Hi. Ismail SE. MM
A. Identitas Responden
1. Nama
: Ismail
2. Status
: Sekretariat DPRD Kabupaten Mesuji
3. Alamat
: Wiralaga Mulya kecamatan Wiralaga
kabupaten Mesuji
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Metode apa yang bapak gunakan dalam pelaksanan masa
reses?
3. Dalam peoses penyerapan aspirasi masyarakat, keluhan apa
saja yang mejadi masalah fundamental yang terjadi di
masyaraka?
4. Dalam pelaksanaan reses berapa anggaran yang di gunakan
agar dapat terlaksananya kegiatan masa reses anggota dprd
ini ?
5. Bagaiaman cara bapak menindak lanjuti aspirasi-aspirasi
yang telah terjaring untuk kemudian mejawab keluhan atau
pun masukan dari masyarakat?
6. Apa kendala yang terjadi di lapang selama pelaksanaan masa
reses anggota DPRD Kabupaten Mesuji ?
7. Adakah media lain selain masa reses bagi masyarakat untuk
menyakurkan aspirasi ataupun keluhan yang terjadi di dalam
masyarakat kepada anggota DPRD?
Wiralaga mulya 30 Juni 2021
Responden
Ismail

HASIL WAWANCARA
Responden : Edi sucipto
A. Identitas Responden
1. Nama/Umur : Edi Sucipto
2. Status
: Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
3. Alamat
: Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara
Kaupaten Mesuji
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan bapak berkaitan adanya masa reses
anggota dprd ?
2. Metode apa yang bapak gunakan dalam pelaksanan masa
reses?
3. Dalam peoses penyerapan aspirasi masyarakat, keluhan apa
saja yang mejadi masalah fundamental yang terjadi di
masyaraka?
4. Dalam pelaksanaan reses berapa anggaran yang di gunakan
agar dapat terlaksananya kegiatan masa reses anggota dprd ini
?
5. Bagaiaman cara bapak menindak lanjuti aspirasi-aspirasi yang
telah terjaring untuk kemudian mejawab keluhan atau pun
masukan dari masyarakat?
6. Apa kendala yang terjadi di lapang selama pelaksanaan masa
reses anggota DPRD Kabupaten Mesuji ?
7. Adakah media lain selain masa reses bagi masyarakat untuk
menyakurkan aspirasi ataupun keluhan yang terjadi di dalam
masyarakat kepada anggota DPRD
Panggung Jaya 29 Juni 2021
Responden
Edi sucipto

