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ABSTRAK 

 

    Sistem pemerintahan terdapat lembaga yang  berfungsi sebagai penyalur 

suara aspirasi rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia dikenal dengan nama Dewan 

Perwakilan Rakyat sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam dikenal dengan 

sebutan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga 

perwakilan rakyat yang menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan ahl al-hall 

wa al-aqd dapat diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang 

melonggar dan mengikat. Dan juga orang berada didalamnya adalah orang-orang 

yang berpengaruh. Setiap keputusannya mengikat orang-orang yang 

mengangkatnya. Karena mereka di anggap mempunyai kemampuan lebih 

didalamnya. Kedudukan dan peran lembaga ini sangat strategis dalam sistem 

pemerintahan, ahl al-hall wa al-aqd dalam menjalankan kedudukan dan perannya 

memiliki hubungan dengan kinerja DPR. Masalah dalam penelitian ini adalah 

Pertama, bagaimana kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-aqd dan DPR. Kedua, 

bagaimana kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-aqd relevansinya pada kinerja 

DPR. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), 

penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, dengan  menggunakan metode 

pendekatan normatif. 

    Kedudukan lembaga ahl al-hall wa al-aqd ini setingkat dengan pemerintah, 

majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu 

khalifah melaksanakan pemerintah negara. Peran ahl al-hall wa al-aqd 

mencalonkan, memilih, dan melantik khalifah, bermusyawarah untuk 

menyelesaikan permasalahan dan membuat peraturan. Sedangkan kedudukan 

DPR sebagai lembaga tinggi negara artinya sama seperti lembaga pemerintah 

lainnya, untuk saling mengawasi antar lembaga agar tidak terjadi penyelewengan. 

Peran DPR membentuk undang-undang, menyerap, menghimpun, dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

   Kesimpulan dari penilitian ini, kedua lembaga tersebut memiliki persamaan 

kedudukan dalam sistem pemerintahan yaitu setara dengan lembaga pemerintah 

lainnya. Dan secara umum mereka mempunyai hubungan dalam menjalankan 

kedudukan maupun perannya dalam sistem pemerintahan. 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

ۖ

ۚ

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

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

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

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

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

lebih baik akibatnya.
1
 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2006), h. 69. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

     Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman 

dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk 

menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini 

“KEDUDUKAN DAN PERAN AHL AL-HALL WA AL-„AQD 

RELEVANSINYA PADA KINERJA DPR”. Berikut uraian istilah-istilah 

tersebut sebagai berikut: 

     Kedudukan adalah tempat kediaman status (keadaan atau tingkatan 

orang) badan atau negara, dan sebagainya.
2
 

     Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dalam masyarakat.
3
 

     Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd (  secara bahasa )   الَعقدَاَهل ا لحل وا

maupun terminologi, secara bahasa yaitu َاَهْل berasal dari kata: َاَهاٌل yang berarti 

ahli, sedangkan اَ لَحْل berasal dari kata: َحٌل yang berarti urai atau 

penguraian/melonggarkan, kemudian الَعقد berasal dari kata: َعَقَد   yang berarti 

ikat atau mengikat.
4
 Secara terminologi Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd (baca ahlul 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Kedua, Edisi 

IV,  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 345 
3
 Ibid, h. 1051 

4
 Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007).   



 

 
 

halli wal „aqdi) adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk 

melonggarkan dan mengikat.
5
 

    Relevansi adalah hubungan, kaitan.
6
 

    Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, 

kemampuan kerja.
7
 

    DPR  adalah Dewan Perwakilan Rakya  yaitu suatu Lembaga Tinggi 

Negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat.
8
 

    Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya mengkaji secara 

ilmiah dengan cara membandingkan kedudukan dan peran Ahl Al-Hall Wa al-

Aqd relevansinya pada kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

     Adapun alasan penulis dalam memilih judul “Kedudukan dan Peran 

Ahl Al-Hall Wa al-Aqd Relevansinya pada Kinerja DPR” adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan Objektif  

a. Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd dan DPR RI memiliki kedudukan dan peran 

strategis dalam pemerintahan namun memiliki perbedaan landasan dalam 

melaksanakan kedudukan dan perannya dalam sistem pemerintahan. 

                                                             
5
 Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet. Kelima, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Kedua, Edisi 

IV,  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1159 
7
 Ibid, h. 700 

8
 Kansil, C. S. T., Kansil, Christine C.S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, 

Cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)  h.83 



 

 
 

b. Kedudukan dan peran lembaga Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd dan DPR 

memiliki hubungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

dalam sistem pemerintahan.  

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok bahasan judul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu di   

Fakultas Syari‟ah jurusan Siyasah sehingga sesuai dengan ilmu yang 

penulis tekuni saat ini. 

b. Literatur dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini 

tersedia di perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lampung termasuk perpustakaan pribadi penulis sehingga 

memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

     Lembaga perwakilan rakyat merupakan representasi dari rakyat. 

Lembaga perwakilan rakyat dalam Islam di sebut dengan Ahl al-Hall Wa al-

„aqd, sedangkan di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR).  

     Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd adalah istilah yang digunakan oleh para ahli 

fiqih siyasah sebagai orang yang memiliki  kewenangan untuk memutuskan 

dan menentukan sesuatu atas nama umat.
9
 

                                                             
9
 Muhammad Iqbal,  Fiqih Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,  (Jakarta : 

Prenada Media Group. 2014 ), h.158-159. 



 

 
 

     Ahl Al-Hall Wa Al-„aqd dalam sejarah Islam, pembentukannya pertama 

kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-

Hakam II (961-967 M) membentuk majelis al-Syura yang beranggotakan 

pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan 

anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri 

bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang 

melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah 

melaksanakan pemerintah negara. Jadi, daulat Bani Umaiyah II di Spanyol 

menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik 

Islam sejak zaman Mu‟awiyah yang berkuasa di Damaskus.
10

 

     Ahl al-Hall Wa al-„Aqd adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku yang 

mempunyai fungsi dan wewenang.
11

 Yaitu pertama; pemegang kekuasaan 

tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai‟at imam, 

kedua; mengarahkan hidup masyarakat kearah yang maslahat, ketiga; 

membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-

hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur‟an dan Hadis, keempat; tempat 

konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya, kelima; mengawasi jalanya 

pemerintahan.
12

  

     Dalil yang dapat digunakan sebagai kedudukan Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd 

sebagai berikut: 

 

                                                             
10

 Muhammad Iqbal, Op Cit. h. 163-164 
11

  Abdul Khaliq Farid, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), h. 82 
12

 Dzajuli, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), h. 74 



 

 
 

ۖ

ۚ

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

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

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

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

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

lebih baik akibatnya.
13

 

     Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap umat muslim  

untuk taat kepada Allah Swt dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan 

menjauhi segala apa yang di larangnya, juga mentaati Rasul-Nya dengan 

mengikuti segala apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Rosullullah, dan 

menaati Ulil amri yaitu pemerintah atau penguasa yang termasuk di dalamnya 

adalah ahl al-hall wa al-„aqd. 

     Selanjutnya istilah lembaga perwakilan di Indonesia disebut dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR. Dewan 

Perwakilan Rakyat adalah suatu Lembaga Tinggi Negara yang anggota-

anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI), Lembaga perwakilan ini adalah cara yang 

sangat praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapakan 

pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan.
14

 

Untuk mengatur kehidupan rakyat dalam suatu negara, perlu disusun undang-

undang dan peraturan-peraturan lainnya. Di Indonesia undang-undang dibuat 

                                                             
13

 Abdul Khaliq Farid, Op. Cit, h. 82 
14

 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, cet-8, 2011), h. 143 



 

 
 

oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Oleh karena itu, DPR 

disebut Lembaga Legislatif, yakni lembaga pembuat/penyusun undang-

undang. Wakil-wakil Rakyat yang duduk dalam DPR, dipilih dalam suatu 

pemilihan umum. Di indonesia, pemilihan umum diselenggarakan lima tahun 

sekali
15

. 

      Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu 

fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi sebagai 

lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. 

Fungsi anggaran untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi 

kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam 

melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan 

dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah).
16

 

     Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam UU No. 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). tercantum 

dalam pasal 68 yang menyebutkan “DPR merupakan lembaga perwakilan 

rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara”
17

 ketentuan ini 

dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga 

                                                             
15

 Kansil, C. S. T., Kansil, Christine C.S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, 

Cet. 4. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)  h.84 
16

 Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan Ketetapan MPR RI, Edisi Revisi, Cet. Ke-14, 2015. h. 136 
17

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 68 



 

 
 

negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan 

kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama 

memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.
18

 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu untuk 

mengkaji secara mendalam tentang kedudukan dan peran Ahl Al-Hall Wa Al-

„Aqd relevansinya dengan kinerja DPR, dalam sistem pemerintahan kedua 

lembaga tersebut memiliki kedudukan dan peran strategis dalam 

pemerintahan, namun memiliki hubungan landasan dalam melaksanakan 

kedudukan dan perannya dalam sistem pemerintahan. Bahwa kedudukan dan 

peran Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd memiliki relevansinya pada kinerja DPR. 

D. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka       

rumusan masalah ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd dan DPR ? 

2. Bagaimana Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd relevansinya 

pada kinerja DPR ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

    Adapun tujuan dari penenlitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui kedudukan dan peran lembaga Ahl al-Hall Wa al-

„Aqd dan DPR RI. 
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b. Untuk mengetahui hubungan kedudukan dan peran Ahl al-Hall Wa al-

„Aqd pada kinerja DPR. 

2. Kegunaan penelitian 

         Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam mengetahui kedudukan dan 

peran lembaga Ahl al-Hall Wa al-„Aqd dan DPR RI. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca 

tentang kedudukan dan peran lembaga Ahl al-Hall Wa al-„Aqd dan 

DPR. 

 

F. Metode Penelitian 

       Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis terarah dan 

mendapatkan data yang valid dan otentik. Maka penulis menentukan metode 

yang dianggap paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

           Dalam penulisan skripsi ini dilihat dari jenis penelitiannya dengan 

menggunakan cara penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 

pustaka yaitu penelitian yang dialaksanakan dengan mengunakan literatur 



 

 
 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari 

penelitian terdahulu.
19

 

b. Sifat Penelitian 

       Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif komparatif. Yang 

dimaksud dengan deskriptif komparatif  adalah suatu metode penelitian 

yang menjelaskan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini akan 

menggambarkan dan membandingkan tentang kedudukan dan peran Ahl 

al-Hall Wa al-„Aqd relevansinya pada kinerja DPR. 

2. Data dan Sumber data  

           Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh.
20

 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu 

kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumbernya yang asli,
21

 antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 

22
Sumber data sekunder yang penulis gunakan ada tiga yakni : 
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a. Sumber data primer, yaitu sumber data hukum yang mengikat terdiri dari 

Al-Qur‟an, Hadist, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang 

lainnya. 

b.Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai sumber data primer, meliputi hasil-hasil penelitian dan 

pendapat pakar hukum.
23

 

c. Sumber data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap sumber data primer, dan sumber data sekunder, 

terdiri dari kamus dan ensiklopedia. 

3. Metode Pengumpulan data 

         Sebuah penelitian pada umumnya memiliki beberapa pendekatan. 

Dalam pendekatan penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan 

pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka.
24

 Pengumpulan data dilakukan dengan 

studi pustaka yang meliputi sumber data primer yaitu catatan-catatan sejarah 

mengenai yang terkait dengan permasalahan sumber data sekunder yaitu 

buku-buku literatur tentang sejarah peradaban Islam, fiqih siyasah, ilmu 

pemerintahan, ilmu negara dan serta tulisan-tulisan yang lain termasuk 

media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan 

permasalahan.
25

 

4. Metode pengolahan data 
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         Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut ; 

a. Editing, adalah proses pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat 

dilengkapi atau diperbaiki.
26

 

b. Sistematizing yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika 

bahasa berdasarkan urutan masalah
27

 

5. Metode Analisa data  

          Analisa data menurut Patton (1990), analisa data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, 

dan satuan-satuan dasar.
28

 Analisa data diperoleh, selanjutnya dianalisis 

metode penelitian komparasi yaitu analisa yang dilaksanakan dengan 

membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, antara lain 

variabel yang satu dengan variabel yang lain untuk mendapatkan suatu 

persamaan.
29

 Yang dimaksud dengan metode penelitian komparasi dalam 

skripsi ini penulis mengkomperatifkan antara kedudukan dan peran ahl al-

hall wa al-„aqd relevansi pada kinerja DPR 
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BAB  II 

KEDUDUKAN DAN PERAN AHL AL- HALL WA  AL-‘AQD 

 

A. Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd 

    Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al-„Aqd (  secara bahasa )   الَعقدَاَهل ا لحل وا

maupun terminologi, secara bahasa yaitu َاَهْل berasal dari kata: َاَهاٌل yang berarti 

ahli, sedangkan اَ لَحْل berasal dari kata: َحٌل yang berarti urai atau 

penguraian/melonggarkan, kemudian الَعقد berasal dari kata: َعَقَد   yang berarti ikat 

atau mengikat.
30

 Secara terminologi Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd (baca ahlul halli wal 

„aqdi) adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan 

mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama‟ fikih untuk sebutan bagi 

orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani 

mereka.
31

 

 Para ulama berpendapat seputar definisi ahl al-hall wa al-„aqd. Berikut 

beberapa definisi Ahl Al-hall wa Al-Aqd menurut ulama : 

Al-Mawardi, ahl al-hall wa al-„aqd adalah mereka yang berwenang 

mengikat dan melepas, yakni para ulama, cendikiawan, dan pemuka masyarakat 

atau ahl al-Ikhtiyar.
32

 

    Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa mejelis syura yang 

menghimpun ahl al-Syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil 
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rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan 

kemaslahatan umat.
33

 

  Ibn Taimiyah menyebutnya dengan ahl al-syawkah. Menurutnya ahl al-

syawkah adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi 

dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat.
34

 

 Muhammad Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid 

Ridha, ahl al-hall wa al-„aqd yaitu para amir, hakim, ulama, panglima 

perang,dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat islam dalam 

masalah kemaslahatan umum. Pemegang kekuasaan pembahas dan penyimpul 

masalah.
35

 

    Dengan demikian Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah lembaga perwakilan 

yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah 

sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik 

agamanya, akhlaknya, kecermelangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri 

dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat. Ahl al-hall wa al-aqd dianggap 

sebagai kelompok yang mencerminkan ridlo kaum muslimin atau sebagai 

perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi 

kaum muslimin.
36
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B. Sejarah Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd 

    Sejarah lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan Islam 

adalah Ahl Al-hall wa Al-Aqd. Dalam sejarah Islam pembentukan lembaga Ahl 

Al-hall wa Al-Aqd pada masa pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah 

al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis al-Syura yang beranggotakan 

pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan 

anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri 

bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang 

melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah 

melaksanakan pemerintah negara. Jadi, daulat Bani Umaiyah II di Spanyol 

menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam 

sejak zaman Mu‟awiyah yang berkuasa di Damaskus.
37

 

   Dasar pembentukan Ahl Al-hall wa Al-Aqd itu mengacu berdasarkan 

Al-Qur‟an, yaitu terlihat dalam surat An-Nisa Ayat 59: 

ۖ

ۚ

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

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

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

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
38 
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Berdasarkan ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat muslim untuk 

mentaati perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengandung ajaran bahwa 

kewajian taat kepada Ulil amri, Ahl Al-hall wa Al-Aqd itu masuk dalam Ulil amri 

dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah 

dalam Al-Qur‟an dan ajaran Rasul-Nya dalam sunahnya. 

    Di samping ayat 59 tersebut di atas, prinsip musyawarah bagi para 

pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolok ukur dari 

dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap 

mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Qur‟an surat Asy-Syura ayat 38 sebagai 

berikut: 

 

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 

kepada mereka. 
39

 

     

Dalam hal bermusyawarah ini sudah dipraktikkan jauh sebelum Bani 

Umayah. Pada masa Khulafa Al-Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani 

Sa‟idah tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad SAW. 

tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai 

pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya 

menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk 
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menentukannya.
40

 Aturan-aturan yang jelas tentang pengganti Nabi tidak 

ditemukan, yang ada hanyalah sebuah mandat yang diterima Abu Bakar 

menjelang wafatnya Nabi untuk menjadi badal imam shalat. Sesuatu yang masih 

merupakan tanda tanya terhadap mandat tersebut. Adakah suatu pertanda Nabi 

menunjuk Abu Bakar atau tidak?. Dalam pertemuan tersebut, sebelum kaum 

muhajirin datang, golongan khajraz telah sepakat mencalonkan Salad bin Ubadah, 

sebagai pengganti Rasul. Akan tetapi suku Aus belum menjawab atas pandangan 

tersebut, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka dan pada akhirnya, Sa‟ad 

bin Ubadah yang tidak menginginkan adanya perpecahan mengatakan bahwa ini 

merupakan awal dari perpecahan. Masing-masing golongan merasa paling berhak 

menjadi penerus Nabi. Namun berkat tindakan tegas dari tiga orang, yaitu Abu 

Bakar, Umar Bin Khatab dan Abu Ubaidah Bin jarrah yang dengan melakukan 

kudeta terhadap kelompok.
41

 Melihat situasi yang memanas, Abu Ubaidah 

mengajak kaum Anshar agar bersikap tenang dan toleran, kemudian Basyir bin 

Sa‟ad Abi An-Nu‟man bin Basyir berpidato dengan mengatakan agar tidak 

memperpanjang masalah ini. Dalam keadaan yang sudah tenang ini, Abu Bakar 

berpidato, “Ini Umar dan Abu Ubaidah siapa yang kamu hendaki di antara mereka 

berdua, maka bai‟atlah”. Baik Umar maupun Abu Ubaidah merasa keberatan atas 

ucapan Abu Bakar dengan mempertimbangkan berbagai alasan, di antaranya 

adalah ditunjuknya Abu Bakar sebagai pengganti Rasul dalam imam shalat dan ini 

membuat Abu Bakar lebih berhak menjadi pengganti Rasullullah SAW. sebelum 

keduanya membai‟at Abu Bakar, Basyir bin Sa‟ad mendahuluinya, kemudian 
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diikuti Umar dan Abu Ubaidah dan diikuti secara serentak oleh semua hadirin.
42

 

Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi 

dari umat Islam, sehingga masing-maing pihak menerima dan membaiatnya.
43

 

 Berdasarkan ayat-ayat dan peristiwa sejarah, maka ada beberapa alasan 

pembentukan Ahl Al-hall wa Al-Aqd dalam pemerintahan Islam, mengingat 

banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan 

pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai 

pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok 

masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan 

pemerintah dan pembentuakan undang-undang. 

2. Secara individual rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah 

secara keseluruhan dalam satu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang 

tidak mempunyai pandangan yang tajam dan 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 rakyatnya dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah 

dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. 
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4. Kewajiban amar ma‟ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada 

lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan 

rakyatnya. 

5. Kewajiban kepada ulu al-amr (pemimpin umat) baru mengikat apabila 

pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah. 

6. Ajaran Islam tersendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga 

muyawarah, disamping itu, Nabi SAW sendiri menekankan dan 

melaksanakan musyawarah sebagaimana dalam surah asy-Syura, 42:38 dan 

Ali Imran 3:159. Disamping itu, Nabi SAW sendiri menekankan dan 

melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu 

kebijaksanaan pemerintah. 

 Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran 

politik barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang Ahl Al-hall wa Al-Aqd juga 

berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan ahl  

al-hall wa al-„aqd sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka 

mengemukakan gagasan tentang Ahl Al-hall wa Al-Aqd dengan 

mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di 

barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota Ahl Al-hall wa Al-Aqd 

ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara: 

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilihan ini, 

anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota 

Ahl Al-hall wa Al-Aqd sesuai dengan pilihanya. 



 

 
 

2. Pemilihan anggota Ahl Al-hall wa Al-Aqd melalui seleksi dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan 

mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk 

kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota 

Ahl Al-hall wa Al-Aqd. 

3. Di samping itu, ada juga anggota Ahl Al-hall wa Al-Aqd yang diangkat oleh 

kepala negara. 

       Di antara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang kecil 

kelemahanya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. 

Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota Ahl Al-hall 

wa Al-Aqd yang akan mewakilinya sesuai dengan pilihan terbaiknya. Adapun 

cara kedua sangat subjektif sehingga dapat menimbulkan penyimpangan. 

Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota Ahl Al-

hall wa Al-Aqd untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia diangkat 

oleh kepala negara. Dengan demikian, posisinya tersubordinasi oleh kepala 

negara. Dalam konteks ini, pengalaman bangsa indonesia yang menggunakan 

sistem pengangkatan selain pemilihan dalam menentukan anggota Ahl Al-hall 

wa Al-Aqd selama orde baru, mungkin dapat dijadikan contoh, betapa mereka 

tidak mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijaksanaan penguasa yang 

tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
44
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C. Dasar Hukum Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd 

Bila Al-quran dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan 

Islam tidak menyebutkan Ahl Al-hall wa Al-Aqd atau Dewan Perwakilan Rakyat, 

namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih di bidang politik keagamaan dan 

pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar 

sebutan ini di dalam Al-quran dan hadist, ada dalam mereka yang disebut 

dengan”ulil amri” dalam firman ALLAH SWT : 

ۖ

ۚ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul 

(muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu, kemudian 

jika berbeda pendapat dengan tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 

Allah (Al-quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.(QS. An-Nisa (4) : 59) 

 

ۖ

ۗ

Artinya : Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan 

ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (padahal) apabila 

mereka menyerahkannya kepada Rasul atau Ulul Amri diantara mereka, 

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat), 

mengetahuinya (secara resmi) dari mereka ( Rasul dan Ulul Amri). Sekiranya 

bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti 

setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). (QS. An-Nisa (4) : 83) 

 



 

 
 

Dasar sebutan ini juga dalam mereka yang disebut dengan umat dalam firman-

Nya: 

ۚ

Artinya : Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan,menyuruh (berbuat) yang ma‟ruf dan mencegah dari yang 

munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.(QS. Ali Imran (3) : 

104)
45

 

 

Sedangkan hadits yang menjadi dasar sebagai berikut: 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah 

menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada 

kami (Syu'bah) dari (Furat Al Qazzaz) dari (Abu Hazim) dia berkata, "Saya 

pernah duduk (menjadi murid) (Abu Hurairah) selama lima tahun, saya pernah 

mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 

beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap 

Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan 

sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para 

khalifah (kepala pemerintahan) yang merekan akan banyak berbuat dosa." Para 

sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" 

beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. 

Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban 

mereka tentang pemerintahan mereka." Dan telah menceritakan kepada kami 

(Abu Bakar bin Abu Syaiba) dan (Abdullah bin Barrad Al Asy'ari) keduanya 

                                                             
45

 Abdul Khaliq Farid, Op. Cit, h. 82 



 

 
 

berkata; telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Idris) dari (Al Hasan 

bin Furrat) dari (ayahnya) dengan isnad seperti ini.
46 

      

  Dengan demikian menciptakan satu bentuk musyawarah di masa 

awal timbulnya daulah islamiyah di Madinah, sebagaimana ia juga telah 

menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah.  

  Dengan demikian juga telah menetapkan prinsip “sesuai undang-

undang” dalam komunitas politik, salah satu prinsip terpenting yang ditetapkan 

oleh islam dibidang konstitusional politik yang belakangan ini dikenal oleh ilmu 

politik barat dan membuat beberapa gambaran penerapannya. 

  Bentuk musyawarah itu tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan 

Ahl Al-hall wa Al-Aqd atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Ahlul Ikhtiyar di 

awal islam, yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan dan 

kecendiakawanan mereka serta keikhlasan mereka. Juga dengan keseriusan 

mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan baik yang berkenaan 

dengan peraturan sipil, politik,dan administratif. Mereka termasuk dalam kata 

ulil amri yang ALLAH SWT mewajibkan mereka mentaatinya.
47

 

  

D. Kedudukan Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd 

    Ahl Al-hall wa Al-Aqd merupakan bagian dari Ulil Amri. Ulil amri 

yang kaum mukminin diperintahkan untuk taat kepada mereka bukanlah para 

elite umara dan penguasa bagaimanapun keadaan mereka. Tidak ada yang 
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menyebabkan hilangnya prinsip musyawarah kaum muslimin selain pemahaman 

seperti itu (memahami bahwa ulil amri adalah elite umara dan penguasa). 

      Ulil amri juga bukan orang-orang elite yang dikenal dalam fikih Islam 

dengan sebutan “fukaha” atau mujahid yang mereka harus menguasai sejumlah 

disiplin ilmu bahasa dan ilmu-ilmu Al-quran dan hadis. Sebab pengetahuan 

mereka tidak sampai kepada sisi ini dan tidak  biasa meneliti untuk mengetahui 

sebagian besar urusan-urusan umum, seperti urusan perdamaian, peperangan, 

pertanian, perdagangan, perindustrian, administrasi, dan politik. Benar mereka 

mempunyai bidang khusus yang dapat mereka ketahui dengan sebenar-benar 

pengetahuan. Mereka ahli dan ulil amr di bidangnya tersebut. 

      Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah yang dimaksud dengan ulil amri dalam 

kitab allah, para wakil rakyat. Karena lebih dekat dengan kebenaran dalam 

tafsiran istilah “ulil amri”, dan lebih cocok dengan dua ayat surah An-Nisa ayat 

58-59. 

 

ۚ

ۗ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

ۖ

ۚ



 

 
 

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

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

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

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

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

 

      Dua ayat ini juga menjadi landasan risalah ibnu Taimiyah yang 

berjudul As-Siyasah Asy-Syar‟iyah, dan dia berkata:sesungguhnya ayat pertama 

menyebutkan tentang ulil amri yang melakukan perintah itu (perintah 

menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan 

perkara antara manusia dengan adil). Kecuali apabila mereka menyuruh untuk 

melakukan kemaksiatan kepada ALLAH SWT. Jika mereka menyuruh untuk 

melakukan kemaksiatan kepada ALLAH SWT maka tidak ada kata taat kepada 

mahkluk dalam hal maksiat kepada khaliq. 

       Dua ayat itu menunjukan bahwa ketaatan yang diwajibkan terhadap 

ulil amri didedikasikan pada orang yang dinamakan di zaman sekarang dengan 

sebutan “dewan eksekutif” atau “pemerintah dan penguasa”, sebagaimana juga 

didedikasikan pada Ahl Al-hall wa Al-Aqd yang telah dipercayai oleh rakyat dan 

ditaati dalam segala keputusan yang diputuskan dengan musyawarah, dan 

keputusan undang-undang sipil dan politik. Mereka ini juga disebut dengan ulil 

amri. Ulil amri yang bertindak sebagai wakil kekuasaan rakyat. 

 Oleh karena itu, kelompok para penguasa dari para pejabat disebt 

dengan “ulil amri eksekutif” dan kelompok Ahl Al-hall wa Al-Aqd dengan 

sebutan “ulil amri legislatif dan dewan pengawas pejabat”.
48
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  Kedudukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan 

Islam itu ternyata berbeda-beda menurut para pakar hukum ketatanegaraan, 

secara substansi sama tetapi dalam stresing dalam kedudukannya terdapat 

perbedaan sebagai berikut: 

1. Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas Ulil 

amri yang termasuk dalamnya Ahl Al-hall wa Al-Aqd ada empat macam, 

yakni: 

a. Mengatur perkara-perkara duniawi (al-Isyaraf ala syuun al-dunya). 

b. Melindungi agama (bimayah al-din) dari keinginan pihak-pihak tertentu, 

terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-

ajaran agama Islam. 

c. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar. 

d. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkannya dari berbagai 

macam bentuk pertikaian dan perpecahan. 

2. Menurut Al-mawardi kedudukan lembaga Ahl Al-hall wa Al-Aqd dalam 

ketatanegaraan Islam, yaitu kedudukan anggota Ahl Al-hall wa Al-Aqd ini 

setingkat dengan pemerintah, karena majelis inilah yang melakukan 

musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan 

pemerintah negara.
49

 

3. Kedudukan Ahl Al-hall wa Al-Aqd atau lembaga perwakilan rakyat dalam 

sistem pemerintahan Islam yaitu: 
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a. Ahl Al-hall wa Al-Aqd mempunyai kedudukan yang penting dalam 

pemerintahan islam. Antara khalifah dan Ahl Al-hall wa Al-Aqd bekerja 

sama dalam menyelengarakan pemerintahan yang baik demi 

kemaslahatan umat. 

b. Kedudukan Ahl Al-hall wa Al-Aqd dalam pemerintahan adalah sebagai 

wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan 

mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat. 

c. Jadi kedudukan Ahl Al-hall wa Al-Aqd dalam pemerintahan adalah 

sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa 

intervensi dari khalifah.
50

 

 

E. Peran Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi 

    Ahl Al-hall wa Al-Aqd merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga 

perwakilan dalam Islam secara umum Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah Ahlul 

Ikhtiyar dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas mereka tidak 

hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan 

undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan 

peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Disamping 

itu harus ijtihat anggota  Ahl al-hall wa al-„aqd harus mengacu pada prinsip jalb 

al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak 

kemudaratan). Ijtihat mereka mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial 

                                                             
50

 Frenki, “Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam”. (Satuan acara perkuliahan, 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 35. 



 

 
 

masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan 

aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.
51

 

  Ahl al-hall wa al-„aqd juga mengadakan sidang untuk memilih 

imam, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki 

kriteria-kriteria imamah, kemudian memilih siapa di antara orang-orang tersebut 

yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera 

ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiatnya.
52

 Setelah mengetahui 

syarat maupun kriteria dari calon khalifah maka lembaga ahl al-hall wa al-„aqd, 

mempunyai kewenangan untuk: pertama, menetapkan siapa saja kandidat 

khalifah yang memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta khalifah dalam 

pemilu,  kedua, mengumumkan nama-nama kandidat khalifah tersebut kepada 

publik sehingga sebelum masuk kebilik suara setiap pemilih telah mengetahui 

dengan pasti siapa calon yang akan dipilihnya, dan ketiga, menentukan hari 

(tanggal dan jam) pemilihan kepala negara.
53

 

  Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf 

bahwa tugas Ahl Al-hall wa Al-Aqd sebagai berikut: 

1. Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah mencalonkan dan memilih serta melantik 

calon khalifah dan memberikan baiat in‟iqad kepada khalifah. Imam al-

mawardi berkata “jika Ahl Al-hall wa Al-Aqd telah berkumpul untuk 

memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan 
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untuk jabatan imamah (khilafah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. 

Mereka harus men-dahulukan yang paling banyak kelebihannya, yang 

paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, 

tanpa bergantung pada pembaiatannya”. 

2. Ahl Al-hall wa Al-Aqd melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap 

permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di 

sinilah perlunya al-sulthah al-tasyriiah tersebut diisi oleh para mujahid dan 

ahli fatwa, mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam 

permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang 

terdapat di dalam nash. Di samping itu harus ijtihad anggota legislatif atau 

Ahl Al-hall wa Al-Aqd harus mengacu pada prinsip jalb al-mashalih dan daf 

al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihad mereka 

perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil 

peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan 

tidak memberatkan mereka.
54

 

    Menurut Khalid Ali Muhammad al-Anbari, Ulil amri termasuk 

dalamnya Ahl Al-hall wa Al-Aqd memiliki enam macam tugas sebagai 

berikut: 

1. Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 

a. mengembangkan ilmu-ilmu agama 

b. menghormati ahli-ahli ilmu agama 
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c. meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum menyangkut 

masalah keagamaan. 

d. Memberantas bid‟ah dan mengambil tindakan undang-undang sesuai 

hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk 

memelihara agama dari pada kecacatan dan melindungi umat Islam 

dari kesesatan. 

e. Mendukung tegaknya syiar-syiar Islam, misalnya memberikan 

dukungan untuk dikumandangkannya adzan dan iqamah di berbagai 

masjid dan mushala sebagai penanda telah masuknya waktu shalat 

lima waktu. 

f. Menjadi imam shalat. 

g. Menyampaikan khotbah. 

h. Menentukan permulaan dan akhir pelaksanaan ibadah puasa. 

i. Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 

2. Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Berjihad menentang kaum musrikin yang memusuhi kaum Islam 

b. Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang 

tangguh termasuk menetapkan gaji dan tunjangan yang memadai, 

sehingga para tentara yang bergabung dalam angkatan bersenjata itu 

dapat hidup layak dengan gaji yang diterimanya. 

3. Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman. 



 

 
 

b. Melaksanakan hudud (hukum) syariah agar segala larangan Allah 

tidak diperolok-olok dan hak-hak manusia tidak dilanggar. 

c. Memisahkan kekuasaan eksekutif daripada kekuasaan yudikatif 

dengan melantik pejabat dan hakim yang mampu mengemban tugas 

untuk mencegah terjadinya pertikaian dan kezaliman. Sehingga semua 

pihak, baik pihak yang kuat maupun yang lemah, ataupun pihak yang 

hina dan yang mulia memiliki kedudukan yang setara dihadapan 

hukum. 

4. Tugas di bidang keuangan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Memungut dan mendistribusikan zakat, jizyah, fai, dan kharaj. 

b. Memberi perhatian kepada harta-harta yang diwaqafkan untuk tujuan 

kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

5. Tugas di bidang pemerintahan negara, yang meliputi tugas-tugas sebagai 

berikut: 

a. Memilih mereka yang berkelayakan untuk melakukan tugas-tugas 

yang ada kaitannya dengan kepentingan kaum muslimin dan orang 

banyak. Sehingga tugas yang dipercayakan kepadanya dapat 

dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya. 

b. Mengontrol pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan 

umat, sehingga dapat segera diketahui jika ada pihak-pihak tertentu 

yang melakukan pengkhianatan atau penipuan. 

6. Tugas untuk merealisasikan kehidupan yang baik untuk setiap individu 

rakyat dalam berbagai dimensi. 



 

 
 

      Menurut Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas Ulil amri yang 

termasuk di dalamnya Ahl Al-hall wa Al-Aqd ada empat macam yakni: 

1. Mengatur perkara-perkara duniawi (al-isyraf ala syuun al-dunya). 

2. Melindungi agama (bimayah al-din) dari keinginan pihak-pihak tertentu, 

terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-

ajaran Islam. 

3. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar. 

4. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkannya dari berbagai 

macam bentuk pertikaian dan perpecahan.
55

 

  Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi 

menyatakan tugas Ulil amri  yang termasuk dalamnya Ahl Al-hall wa Al-Aqd 

ada sepuluh macam yaitu: 

1. Mempertahankan dan memelihara agama. 

2. Menegakkan hukum  dan keadilan terhadap pihak-pihak yang berperkara. 

3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar 

mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya. 

4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan 

5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh  

6. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang memusuhi 

islam. 

7. Memungut zakat, pajak dan mendistribusikannya kepada yang berhak. 

8. Mengatur penggunaan harta bayt al-mal (kas negara) secara efektif. 
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9. Melantik orang yang jujur dan berkualitas untuk mengurus keuangan 

negara. 

10. Memantau pekerjaan dalam rangka pembangunan negara dan menjaga 

agama. 

        Berdasarkan pandangan-pandangan tiga para pakar hukum tata negara 

dalam Islam tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa pokok Ahl Al-hall wa Al-Aqd 

adalah mencalonkan dan memilih calon khalifah sesuai dengan syari‟at Islam, 

mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan 

syari‟at Islam.  

      Sedangkan kewenangan lembaga Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah: 

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi 

dalam menentukan kebijakannya. 

2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi: 

a. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan 

merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada 

seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-

Quran dan Hadits. 

b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang 

berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat. 

c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam 

syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat 

syariat. 

3. Memilih dan membaiat khalifah 



 

 
 

Ahl Al-hall wa Al-Aqd berwenang memilih dan membaiat 

khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban khalifah. 

4. 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. 

      Tugas dan wewenang Ahl Al-hall wa Al-Aqd sebagaimana 

diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya, niscaya 

akan selalu terpelihara hubungan vertikal dengan tuhan (habl min Allah) dan 

hubungan horizontal dengan sesama manusia (habl min al-nas). 

Terpeliharanya dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan 

karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertaqwa serta 

bertanggung jawab kepada Allah Swt dan kepada rakyat yang berada di 

bawah kekuasaanNya.
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BAB III 

KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT 

A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat 

             Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu Lembaga Tinggi Negara yang 

anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat.
57

 Lembaga ini disebut 

parlemen karena kata parle berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati 

nurani rakyat artinya setelah mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan 

rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah 

yang berkuasa,
58

 mereka diambil dari partai politik karena merupakan perwujudan 

politik masyarakat.
59

  Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan 

istilah legislature yang artinya adalah badan pembuat undang-undang 

(legislator).
60

 Atau juga biasa disebut dengan badan Legislatif. Badan Legislatif 

adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang.
61

 

         Parlemen merupakan organisasi dengan anggota lebih dari satu 

(multimember), menggunakan metode negoisasi dan pemilihan sebelum 

mengambil keputusan, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
62

 Untuk mengatur 

kehidupan rakyat dalam suatu negara, perlu disusun undang-undang dan 

peraturan-peraturan lainnya. Di Indonesia undang-undang dibuat oleh DPR 
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dengan persetujuan bersama Presiden. Oleh karena itu, DPR disebut Lembaga 

Legislatif, yakni lembaga pembuat/penyusun undang-undang. Wakil-Wakil 

Rakyat yang duduk dalam DPR, dipilih dalam suatu pemilihan umum. Di 

indonesia, pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali.  

       DPR atau parlemen pada umumnya mempunyai tugas memelihara, 

menjaga, serta memajukan kepentingan rakyat. Selain itu DPR membantu dan 

mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bersama 

Presiden, DPR juga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tiap 

tahun.
63

  

 

B. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat 

      Perjalanan panjang sejarah lembaga perwakilan rakyat atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang muncul pada masa sebelum 

kemerdekaan sampai dengan masa Reformasi (sekarang) berikut sejarah Dewan 

Perwakilan Rakyat: 

1. Sebelum Kemerdekaan  

a. Volksraad (Dewan Rakyat) (1918-1942) 

      Pada masa penjajahan Belanda dikenal adanya lembaga 

perwakilan yang pembentukannya tidak melalui pemilihan umum, akan tetapi 

berdasarkan pengangkatan/penunjukan dari Ratu Belanda. lembaga 

perwakilan rakyat yang namanya Volksraad atau Dewan Rakyat tersebut 

bukanlah lembaga perwakilan rakyat seperti Parlemen. Namun demikian 
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mungkin dapat dikatakan bahwa Volksraad ini adalah sebagai “cikal bakal” 

dari lembaga perwakilan rakyat Negara Republik Indonesia yang dikenal 

sekarang ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.
64

 

     Jumlah anggota 38 orang,ditambah dengan ketua, seorang Belanda, 

yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada permulaan berdirinya Volksraad 

partisispasi dari organisasi politik Indonesia sangat terbatas, dari 38 orang 

anggota, 4 orang mewakili organisasi Indonesia, di antaranya dari Budi 

Utomo dan Sarikat Islam. Hal ini berubah pada tahun 1931, waktu diterima 

prinsip “mayoritas pribumi”. Dari jumlah 60 orang anggota ada 30 orang 

Indonesia pribumi, di antaranya 22 dari partai dan organisasi politik; 

ketuanya tetap orang belanda. Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni 

Thamrin memainkan peranan yang penting.
65

 Volksraad mempunyai hak-hak 

yaitu, hak inisiatif, hak petisi, hak  tanya dan hak amandemen.  

b. Chuoo Sangi-In (1942-1945) 

     Sebagai pengganti dari Volksraad yang sudah bubar pada masa 

penjajahan jepang ada juga lembaga perwakilan bentukan pemerintah militer 

jepang untuk pusat namanya Chuoo Sangi-In, dan tingkat daerah namanya 

Sangi-Kai. Lembaga ini didirikan dengan tugas sebagai dewan penasehat 

pemerintah militer jepang, akan tetapi dalam prakteknya lembaga tersebut 

tidak jauh berbeda sebagai rombongan sandiwara saja. Seperti diketahui, awal 

kehadiran pemerintahan militer jepang di Indonesia menjanjikan 
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kemerdekaan. Untuk melaksanakan janjinya maka tanggal 29 April 1945 

membentuk badan yaitu Dokuritsu Zyunbi Tyiosakai atau Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini 

diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan wakil ketua R.P. 

Suroso dan Iichibangase. Tugas dari BPUPKI adalah merancang undang-

undang dasar dan menyelidiki segala sesuatu yang penting berkaitan dengan 

masalah-masalah politik, ekonomi, pemerintahan, pembelaan negara dan lain 

sebagainya.
66

 

2. Pada Masa Orde Lama  

a. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 

   Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, DPR belum 

sempat dibentuk menurut aturan yang ditetapkan UUD 1945. Dalam UUD 

1945 disebutkan bahwa sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk, segala 

kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite 

Nasional.
67

  

   Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan badan 

pembantu presiden yang pembentuknya didasarkan pada keputusan sidang 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. 

KNIP yang merupakan pengembangan dari Komite Nasional Indonesia (KNI) 

dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada sidanng 

KNI tanggal 22 Agustus 1945, anggotanya berjumlah 103 orang, sedangkan 

pada sidang KNIP tanggal 29 Agustus jumlah anggotanya sedah bertambah 
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137 orang (terdiri dari tokoh masyarakat dan anggota PPKI). Pada sidang 

terakhir, jumlah anggota KNIP berjumlah 536 orang. 

      Pada sidang pertama KNIP tanggal 29 Agustus 1945 dipilih 

pengurus KNIP dengan susunan pimpinan sebagai berikut: 

Ketua   : Mr. Kasman Singodimedjo 

Wakil Ketua : Mr. Sutardjo Kartohadikusuma 

Wakil Ketua : Mr. J. Latuharhary  

Wakil Ketua : Adam Malik 

    KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden, 

kemudian berubah melaksanakan tugas legislatif berdasarkan maklumat 

Wakil Presiden No. X yang berbunyi: 

“Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan 

legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta 

menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari, 

berhubungan dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah Badan 

Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada 

Komite Nasional Indonesia Pusat.”
68

 

b. Badan Legislatif Republik Indonesia Serikat 

  Terdiri dari dua majelis, yaitu: Senat, dengan jumlah 32 orang dan 

badan legislatif dengan jumlah 146 orang, 49 orang diantaranya dari Republik 

Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. DPR mempunyai hak budget, 
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inisiatif dan amandemen, di samping wewenang untuk menyusun rancangan 

undang-undang bersama pemerintah. Hak-hak lainnya yang dimiliki adalah 

hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket, akan tetapi tidak mempunyai 

hak untuk menjatuhkan kabinet. 

  Dalam masa setahun itu telah diselesaikan 7 buah undang-undang 

termasuk di antaranya Undang-undang No. 7 tahun 1950 tentang perubahan 

konstitusi sementara R.I.S menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 

Republik Indonesia; 16 mosi dan 1 interpelasi, baik oleh senat maupun DPR. 

c. Badan Legislatif Sementara 

     DPRS mempunyai kira-kira 235 anggota terdiri atas anggota 

bekas DPR dan bekas senat Republik Indonesia Serikat, serta anggota Badan 

Pekerja Komite Nasional Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan Agung 

Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Badan ini mempunyai hak 

legislatif seperti hak budget, hak amandemen, hak inisiatif, dan hak kontrol 

seperti hak bertanya, interpelasi, angket, dan mosi. 

  Badan legislatif sementara telah membicarakan 237 Ranacangan 

Undang-Undang dan menyetujui 167 di antaranya menjadi Undang-Undang, 

yang terpenting di antaranya adalah undang-undang No. 7 tahun 1953 tentang 

pemilihan angota-anggota konstituante dan angota-anggota Badan legislatif. 

Juga telah menyetujui 21 mosi dari 82 yang diajukan, 1 angket dan 

melaksanakan 2 kali hak budget. 

d. Badan Legislatif Hasil Pemilihan Umum 1955 



 

 
 

       Jumlah anggota pada tahun 1956 adalah 272 orang. Dari jumlah 

tersebut 60 anggota merupakan masyumi, 58 wakil PNI, 47 wakil NU, 32 

wakil PKI dan selebihnya anggota-anggota dari sejumlah partai-partai kecil. 

Jumlah fraksi adalah 18 dan 2 orang wakil yang tidak berfraksi. Wewenang 

badan ini di bidang legislatif dan kontrol tidak berbeda dengan DPR-

sementara. 

Dalam masa DPR ini telah diajukan 145 Rancangan Undang-

Undang dan 113 di antaranya disetujui menjadi undang-undang,di usulkan 8 

mosi dan 2 di antaranya disetujui, dan diajukan 8 interpelasi dan 3 di 

antaranya disetujui. 

e. Badan Legislatif Pemilihan Umum Berlandaskan UUD 1945 (DPR 

Peralihan) 

      Dengan berlakunya kembali UUD 1945, melalui penetapan 

presiden No. 1 tahun 1959 ditetapkan bahwa DPR hasil pemilihan umum1945 

menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945. DPR ini sering disebut DPR 

peralihan. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka badan legislatif 

bekerja dalam suatu rangka yang lebih sempit, dalam arti bahwa hak-haknya 

kurang terperinci dalam UUD 1945 jika dibandingkan dengan UUDS 1950.
69

 

      DPR peralihan ini dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 

Tahun 1960 justru karena timbulnya perselisihan antara pemerintah dengan 

DPR peralihan ini mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, di mana dari 44 miliar rupiah yang diajukan pemerintah hanya 
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disetujui sekitar 36 sampai 38 miliar rupiah saja. Di samping hak-hak 

tersebut, dalam rangka melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan, DPR 

peralihan mempunyai hak-hak; mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, 

mengadakan penyelidikan, mengajukan amandemen, mengajukan usul 

pernyataan pendapat atau asal-usul lain, dan dapat mengajukan anjuran calon 

untuk mengisi suatu jabatan dalam hal demikian ditentukan oleh undang-

undang (Peraturan Tata Tertib DPR, Keputusan No. 8/DPR-45/59 Pasal 70). 

    DPR Peralihan ini mempunyai 262 anggota yang terdiri atas 56 

anggota dari PNI, 53 dari Masyumi, 45 anggota dari NU, 33 anggota dari 

PKI, dan selebihnya anggota dari sejumlah partai-partai kecil. Jumlah fraksi 

adalah 18 dan 4 anggota tidak berfraksi. DPR Peralihan ini hanya 

menyelesaikan 5 buah undang-undang dan 2 buah usul pernyataan pendapat. 

f. Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Terpimpin 

     Badan legislatif Gotong Royong ini didirikan dengan penetapan 

Presiden No. 4 Tahun 1960 menentukan: “sementara Dewan Perwakilan 

Rakyat belum tersusun menurut undang-undang sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 19 ayat (1) undang-undang dasar, maka susunan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam penetapan Presiden No. 1 tahun 

1959 diperbarui dengan menyusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong, yang menjalankan tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat 

menurut undang-undang dasar 1945”,
70

 sebagai pengganti DPR Peralihan 

yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960. DPR-GR 
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berbeda sekali dengan badan-badan legislatif sebelumnya. Tidak hanya 

karena ia bekerja dalam sistem pemerintahan yang lain, akan tetapi juga 

karena ia bekerja dalam suasana di mana DPR ditonjolkan peranannya 

sebagai pembantu pemerintah, yang tercermin dalam istilah Gotong Royong. 

Perubahan fungsi ini tercermin di dalam tata tertib DPR-GR yang dituangkan 

dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1960. Di dalam Peraturan tata tertib 

tidak disebut hak kontrol seperti hak bertanya dan hak interpelasi.
71

 

  Dalam suasana Demokrasi terpimpin sistem pemungutan suara 

diganti dengan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketentuan ini 

terdapat antara lain dalam Amanat Presiden  1959 yang menyatakan bahwa 

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah asli cerminan kepribadian bangsa 

Indonesia yang sejak zaman purbakala mulai mendasarkan sistem 

pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan sesuatu 

kekuasaan sentral ditangan seorang sesepuh, seorang ketua tidak mendiktatori 

tetapi ”memimpin”,”mangayomi”. Dalam tata tertib DPR-GR (Peraturan 

Presiden No. 14 Tahun 1960, pasal 103) yang berlaku sampai september 

1964, ditentukan bahwa”keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata 

mufakat”. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa, jika tidak tercapai kata 

mufakat, maka Presiden mengambil putusan dengan memerhatikan pendapat-

pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah. Dengan demikian kepala 

eksekutif diberi wewenang dalam proses pengambilan keputusan badan 

legislatif. Dalam tata tertib baru (Peraturan Presiden No. 32 Tahun 1964) 
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prosedur musyawarah/mufakat tetap dipertahankan, akan tetapi peranan 

Presiden dalam proses pengambilan keputusan tidak disebut. 

  Selama masa kerjanya, DPR-GR telah mengesahkan 117 Undang-

Undang, dengan perincian: tahun 1960 disahkan 5 undang-undang, tahun 

1961 disahkan 22 undang-undang, tahun 1962 disahkan 19 undang-undang 

tahun 1963 disahkan 14 undang-undang, tahun 1964 disahkan 36 undang-

undang, dan tahun 1965 disahkan 21 undang-undang. 

3. Pada Masa Orde Baru 

a. Badan Legislatif Gotong-Royong Demokrasi Pancasila 

     Dalam suasana menegakkan Orde Baru sesudah terjadinya G 30 

S/PKI, DPR-GR mengalami perubahan, baik mengenai keanggotaan 

maupun wewenangnya. Anggota PKI dikeluarkan, sedang partai-partai 

politik lainnya memakai hak recall untukmengganti anggota yang dianggap 

tersangkut dalam atau bersimpati kepada PKI dengan wakil lain. Susunan 

keangggotaan DPR-GR menjadi berjumlah total 242 anggota. Dari jumlah 

tersebut 102 merupakan anggota partai politik, yakni 44 anggota PNI dan 36 

NU, selebihnya anggota beberapa partai kecil. Sedangkan 140 anggota 

sisanya adalah dari Golongan Karya (termasuk ABRI). 

  DPR-GR Demokrasi pancasila telah menyelesaikan 82 buah 

Undang-Undang yang terpenting di antaranya ialah Undnag-Undang No. 15 

Tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-Anggota Badan 

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 



 

 
 

1969 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, dan DPRD, 7 buah 

resolusi, 9 buah pernyataan pendapat dan 1 buah angket. 

b. Badan Legislatif Hasil Pemilihan Umum 1971-1997 

     Dewan Perwakilan Rakya ini adalah hasil pemilihan yang 

diselenggarakan pada tanggal 1971 berdasarkan Undang-Undang No. 15 

Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan 

permusyawaratan/perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 

1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
72

 

   Setelah dilaksanakan pemilihan umum dibawah Undang-

Undang Dasar 1945 pada tahun 1971 dan 1977, maka pengisian anggota 

Dewan Perwakilan periode 1971-1977 dan periode 1977-1982 dilakukan 

untuk pemilihan umum untuk 360 orang, dan 100 diangkat. Adanya anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat karena ada sebagian anggota 

masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilih aktif dan pasif-nya. Dalam 

praktek ternyata tidak seluruhnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 

diangkat itu berasal dari anggota masyarakat yang tidak mempergunakan 

hak pilihnya.
73

 

   Jumlah anggota DPR 1971, 1977, 1982 adalah 460 anggota. 

Jumlah ini terdiri dari 360 anggota DPR yang dipilih dan 100 anggota yang 

diangkat. Perubahan jumlah anggota DPR yang dipilih dan diangkat terjadi 

sejak pemilu 1987 dimana jumlah total anggota meningkat menjadi 500 
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anggota dengan perincian 400 anggota dipilih dan 100 diangkat. DPR hasil 

pemilu 1997 tetap berjumlah 500 anggota dengan peningkatan jumlah 

anggota DPR yang dipilih yaitu 425 anggota dan penurunan jumlah anggota 

DPR yang diangkat menjadi 75 anggota.
74

 

c. Pada Masa Reformasi 

    DPR periode 1999 dan 2004 merupakan DPR pertama yang 

terpilih dalam masa reformasi. Pada tanggal 7 Juni 1999 Pemilu untuk 

memilih anggota legislatif dilaksanakan. Pemilu ini dilaksanakan setelah 

terlebih dahulu mengubah UU tentang partai politik, UU Pemilihan Umum, 

UU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD ( UU Susduk) 

dengan tujuan mengganti sistem pemilu kearah yang demokratis. DPR hasil 

pemilu 1999 menghasilkan 7 partai besar yaitu PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, 

PAN,PK dan PBB. DPR hasil pemilu 1999 telah berhasil melakukan 

amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2000, 

2001 dan 2002. Meskipun hasil amandemen tersebut masih belum ideal, 

namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Salah satu perubahan 

tersebut adalah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem 

pemilihan Presiden secara langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. 

Selian itu dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPR ini paling produktif 

yaitu mengesahkan 175 RUU menjadi UU.
75
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   Perbedaan yang signnifikan antara DPR hasil pemilu 2004 dan 

DPR hasil pemilu 1999 adalah seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilu 

dan tidak ada lagi anggota TNI/Polri yang diangkat. 

    Dilihat dari komposisinya terdapat tujuh partai politik yang 

mendapat kursi terbanyak yaitu Golkar (128 kursi), PDIP (109 kursi), PPP 

(58 kursi), Partai Demokrat (57 kursi), PAN (52 kursi),dan PKB (52 

kursi).
76

 

 

C. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat 

            Dasar hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdapat 

pada UUD 1945 Berikut uraiannya: 

1. pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945 : (1) Dewan Perwakilan Rakyat 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan 

undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

untuk mendapat persetujuan bersama.  

2. pasal 22 ayat 2 UUD 1945 : Peraturan pemerintah itu harus mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut 

3. pasal 23 ayat 2 UUD 1945 : Rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah 
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4.  pasal 22D ayat 3 UUD 1945 : Dewan Perwakilan Daerah dapat 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

5. pasal 22E ayat 2 UUD 1945 : Pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

6.  pasal 24B ayat 3 UUD 1945 : Anggota Yudisial diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

7. pasal 24A ayat 3 UUD 1945 : Calon Hakim Agung diusulkan Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden. 

8. pasal 14 ayat 2 UUD 1945 : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

9. pasal 11 ayat 2 UUD 1945 :  Presiden dalam membuat perjanjian 

internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar 

bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, 



 

 
 

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
77

 

    Dasar hukum diatas dimaksudkan untuk memberdayakan DPR 

sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-

undang. Pasal ini mengubah peranan DPR yang sebelumnya hanya bertugas 

membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang 

yang dibuat oleh Presiden. Pasal ini juga memberikan hak kepada DPR untuk 

mengajukan rancangan undang-undang. 

     Selanjutnya Pasal 23 ayat 2 dimaksudkan untuk mengatur tentang 

mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparasi pengelolaan 

keuangan negara. Karena APBN merupakan salah satu instrumen penting 

untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang 

berkaitan dengan pembangunan daerah, pembahasannya dilakukan dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD. Dengan demikian, muatan APBN 

merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab 

pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat 

Berikutnya pasal 22 E ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai 

pemilu dilakukan dengan undang-undang. Hal itu berarti kepentingan dan 

aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan 

undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan itu juga 
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merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi 

antara Presiden dan DPR. 

     Untuk itu pasal 24 A ayat 3 tentang pengusulan hakim agung 

yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dengan persetujuan DPR. Dengan 

ketentuan itu, rakyat memilih melalui DPR mempunyai kewenangan untuk 

menentukan siapa yang tepat menjadi hakim agung sesuai dengan aspirasi 

dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. 

  Dalam pasal 14 ayat 2 DPR memberikan pertimbangan dalam 

hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan kepada pertimbangan 

politik. Oleh karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan/lembaga politik 

kenegaraan adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan 

kepada presiden mengenai hal itu. Selain itu adanya pertimbangan MA dan 

DPR dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan mengimbangi antara 

Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal tugas kenegaraan.
78

 

  Dalam UU juga diatur mengenai kedudukan dan tugas maupun 

wewenang DPR sebagai dasar hukum untuk menjalankan pemerintahan. 

Dapat dilihat pada UU No. 17 Tahun 2014 pasal 68 yang menyebutkan: 

“DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai 

lembaga negara”
79

, hal ini mempertegas kedudukan DPR dalam 

pemerintahan. Tugas dan wewenang DPR terdapat pada pasa 71 dan 72, 
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mengenai tugas dan wewenang DPR akan dibahas pada Sub-bab berikutnya 

karena berkaitan dengan peran dari DPR. 

 

D. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat 

   Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat 

yang berkedudukan sebagai lembaga Negara seperti yang akan di jelaskan 

dibawah ini.
80

 Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi rakyat 

Indonesia sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 67 menyatakan 

bahwa “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang 

dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian pasal 68 menerangkan “DPR 

merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 

negara”.
81

 

 Dewan  Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII Pasal 19, pasal 20, 

pasal 21, dan pasal 22 UUD 1945. Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa susunan 

Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dalam ayat (2) 

dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 

setahun. Berdasarkan perubahan kedua UUD 1945, ketentuan pasal 19 yang 

berisi dua ayat tersebut diubah menjadi tiga ayat yaitu: “(1) anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (2) susunan Dewan 
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Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. (3) Dewan Perwakilan Rakyat 

bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.”
82

 

      Setelah terjadi perubahan, beban tugas dan tanggung jawab Dewan 

Perwakilan Rakyat menjadi tambah berat. Akan tetapi, itulah yang seharusnya 

dilakukan karena salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah 

menjalankan fungsi legislasi, disamping fungsi pengawasan dan budget. 

Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari sebelumnya ditangan 

presiden dan dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan langkah 

konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara 

sesuai bidang tugasnya masing-masing yakni Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan presiden sebagai 

pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif). 

       Perubahan UUD 1945 yang tercakup dalam materi tentang Dewan 

Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk memberdayakan Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang dipilih 

oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.
83

 

        Selanjutnya, pasal 20 yang aslinya terdiri atas dua ayat, menentukan 

bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat (ayat (1)). Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan tadi tidak dimajukan 

lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat itu (ayat (2)). Berdasarkan 
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perubahan pertama UUD 1945, pasal 20 itu diubah menjadi terdiri atas 4 ayat, 

dan berdasarkan perubahan kedua ditambah lagi dengan ayat (5), sehingga 

seluruhnya menjadi 5 ayat. Rumusan kelima ayat pasal 20 UUD 1945 tersebut 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang. 

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang. 

5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut 

tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 

rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang 

tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 

       Selain itu, dalam perubahan kedua UUD 1945, ditambah lagi 

ketentuan pasal 20 A yang berisi 4 ayat sebagai beriku: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 

fungsi pengawasan. 



 

 
 

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal 

lain undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, 

setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas 

4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. 

       Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menurut ketentuan pasal 

21 ayat (1), berhak memajukan rancangan undang-undang. Ketentuan ayat (1) 

ini, dalam perubahan pertama UUD, diperbaiki rumusannya menjadi:”anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-

undang”. Ayat (2) pasal ini lebih lanjut menyatakan,”jika rancangan undang-

undang itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan 

oleh presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam 

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Selanjutnya, pasal 22B hasil 

perubahan kedua menentukan:” Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat 

diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang”. 

  Diantara perubahan penting dalam rumusan diatas adalah terjadinya 

pergeseran mendasar dalam fungsi legislatif dari tangan presiden ke tangan 

DPR. Semula dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan ditentukan 

bahwa: “presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 



 

 
 

persetujuan DPR”, dan dalam pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa “Anggota-

anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang”. Sekarang 

setelah perubahan pertama dan kedua UUD 1945, pasal 20 ayat (1) 

menegaskan bahwa “ DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, 

dan pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa: “Dalam rancangan undang-undang 

yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 

tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut sah berlaku 

undang-undang dan wajib diundangkan”.
84

 

 Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga 

perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebagai 

lembaga perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1. Legislasi, yakni fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan 

presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

2. Anggaran, yakni fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama 

presiden. 

3. Pengawasan, yakni fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan pelaksananya.
85

 

 

E. Peran Dewan Perwakilan Rakyat 

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem 

pemerintahan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat 
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dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di antara tugas dan wewenang DPR, antara 

lain: 

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat 

persetujuan. 

2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang. 

3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan 

Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan bidang tertentu dan 

mengikutsertakannya dalam pembahasan. 

4. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama 

presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 

6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanan undang-undang, APBN 

serta kebijakan pemerintah. 

7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat.
86

 

8. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Daerah terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 
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hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. 

9. Memilih anggota Badan pemeriksa keuangan (BPK) dengan 

memperghatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 

10. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung 

jawaban keuangan  negara yang disampaikan oleh BPK. 

11. Memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan 

komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. 

12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 

13. Memilih tiga orang anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada 

presiden untuk ditetapkan. 

14. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, 

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan 

dalam pemberian grasi dan abolisi. 

15. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, 

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat 

perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan 

mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara 

dan/ atau pembentukan undang-undang. 

16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan undang-

undang.
87
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17. DPR mempunyai hak meminta keterangan kepada Presiden, mengadakan 

penyelidikan, mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang, 

mengajukan pertanyaan pendapat, mengajukan undang-undang, 

mengajukan pertanyaan, hak protokol, dan hak keuangan/administrasi.
88

 

  Dan juga disebutkan dalam TAP No. III/MPR/1978 dalam pasal 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah anggota 

majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden 

dalam rangka pelaksanaan haluan negara. 

2. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh 

melanggar haluan negara maka DPR menyampaikan memorandum untuk 

mengingatkan Presiden. 

3. Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan Presiden 

tidak memeperhatikan memorandum DPR tersebut pada ayat 2 pasal ini, 

maka DPR menyampaikan memorandum kedua. 

4. Apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua tersebut pada ayat 3 

pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden maka DPR dapat meminta 

mengadakan sidang istimewa untuyk meminta pertanggungjawaban 

Presiden.
89

 

  Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat 

yang berperan melaksanakan fungsinya sebagai berikut: 
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1. Fungsi Pengaturan (Legislasi) 

      Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang 

pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, 

pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, 

kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan 

kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. 

Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui 

parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan 

warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga 

negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh 

penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat 

dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui 

perantaraan wakil-wakil mereka diparlemen sebagai lembaga perwakilan 

rakyat. 

Selanjutnya, kewenangan pengaturan lebih operasional itu 

dianggap berasal dari delegasi kewenangan legislatif dari lembaga 

perwakilan rakyat, sehingga harus ada perintah atau pendelegasian 

kewenangan (legislative delegation of rule-making power) kepada lembaga 

eksekutif untuk menentukan pengaturan lebih lanjut trsebut. Pengecualian 

terhadap doktrin pendelegasian kewenangan pengaturan yang demikian itu 

hanya dapat diterima berdasarkan prinsip freiesermessen yang dikenal 

dalam hukum administrasi negara, dimana pemerintah dengan sendirinya 

dianggap memiliki keleluasaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka 



 

 
 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum. 

Dalam hal yang terakhir ini, tanpa delegasi pun pemerintah dianggap 

berwenang menetapkan peraturan dibawah undang-undang mandiri atau 

otonomi, meskipun tidak diperoleh oleh undang-undang. 

Selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk 

kegiatan, yaitu: 

1. Prekarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation) 

2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process) 

3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment 

approval); 

4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau 

persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang 

mengikat lainnya (binding decision making on international agreement 

and treaties or other legal binding documents). 

2. Fungsi Pengawasan (control) 

  Seperti dikemukakan diatas, pengaturan yang dapat mengurangi 

hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta 

kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-

pengeluaran oleh penyelenggara negara, perlu dikontrol dengan sebaik-

baiknya oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak 

dikontrol oleh rakyat sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya 

diparlemen, maka kekuasaan ditangan pemerintah dapat terjerumus ke 

dalam kecenderungan alamiahnya sendiri untuk menjadi sewenang-wenang. 



 

 
 

Oleh karena itu, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk 

melakukan kontrol dalam tiga hal yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan 

(control of executive); (ii) kontrol atas pengeluaran (control of expenditure); 

dan (iii) kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation). 

Bahkan, secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau 

pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula 

dibedakan, yaitu: 

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making) 

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy 

executing) 

3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of 

budgeting) 

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran dan belanja negara 

(control of budgeting implementation) 

5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government 

performances) 

6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of 

political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan 

atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat.
90

 

     Dalam praktik, sebenarnya fungsi kontrol atau pengawasan inilah 

yang harusnya diutamakan. Apalagi, pada hakikatnya, asal mula 
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munculnya konsep parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat itu sendiri 

dalam sejarah berkaitan erat dengan kata le parle yang berarti to speak  

yang berarti “berbicara”. Artinya,wakil rakyat itu adalah juru bicara 

rakyat, yaitu untuk menyuarakan aspirasi rakyat, kepentingan, dan 

pendapat rakyat. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, tak 

ubahnya merupakan wadah, di mana kepentingan dan aspirasi itu 

diperdengarkan dan diperjuangkan untuk materi kebijakan itu 

dilaksanakan dengan tepat untuk kepentingan seluruh rakyat yang 

aspirasinya diwakili. 

   Dengan demikian, fungsi kontrol inilah yang sebenarnya lebih 

utama daripada fungsi legislasi. Fungsi kontrol berkenaan dengan kinerja 

pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun 

kebijakan yang telah ditentukan, melainkan juga berkaitan dengan 

penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan 

sudah terkandung pula pengertian fungsi anggaran (budgeting) yang di 

Indonesia biasanya disebut sebagai fungsi yang tersendiri. Sesungguhnya, 

fungsi anggaran itu sendiri merupakan salah satu manifestasi fungsi 

pengawasan, yaitu pengawasan fiskal. Dengan demikian, yang penting 

disebut tersendiri sebagai fungsi parlemen itu sebenarnya adalah fungsi 

legislasi, fungsi pengawasan (control), dan fungsi representasi 

(representation). 

 



 

 
 

3. Fungsi Perwakilan (Representasi) 

  Fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling 

pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. 

Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama 

sekali. Dalam hubungan itu, penting dibedakan antara pengertian 

representation in presence dan representation in ideas. Pengertian pertama 

bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. 

Sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu 

perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Dalam pengertian yang formal, 

keterwakilan itu sudah dianggap ada apabila secara fisik dan resmi, wakil 

rakyat yang sudah terpilih sudah duduk di lembaga perwakilan rakyat. Akan 

tetapi, secara substansia, keterwakilan rakyat itu sendiri baru dapat 

dikatakantersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi dan pendapat rakyat 

yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian 

dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang 

bersangkutan, atau setidak-tidaknya aspirasi mereka itu sudah benar-benar 

diperjuangkan sehingga memengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan 

oleh parlemen. Fungsi perwakilan substantif ini berkaitan juga dengan 

fungsi deliberatif (deliberatif function). Parlemen difungsikan sebagai forum 

perdebatan mengenai berbagai aspirasi dalam rangka „rule making‟ dan 

„public policy making‟ serta „public policy executing‟. 



 

 
 

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal pula 

adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktikan diberbagai negara 

demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah: 

a) Sistem perwakilan politik (political representation) 

b) Sistem perwakilan teritorial (teritorial atau regional representation) 

c) Sistem perwakilan fungsional (functional representation) 

Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik 

(political representatives), sistem perwakilan teritorial menghasilkan 

wakil-wakil daerah (regional representatives atau teritorial 

representatives), sementara itu, sistem perwakilan fungsional 

menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional (functional 

representatives). Misalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 

berasal dari partai politik merupakan contoh perwakilan politik, sementara 

anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari tiap-tiap daerah 

provinsi adalah contoh dari perwakilan teritorial atau regional 

representation. Sedangkan, anggota utusan golongan dalam sistem 

keanggotaan MPR di masa Orde Baru (sebelum perubahan UUD 1945) 

adalah contoh dari sistem perwakilan fungsional (functional 

representatives). 

 Dianutnya ketiga sistem perwakilan politik (political 

representation), perwakilan teritorial (teritorial representation), dan 

perwakilan fungsional (functional representation) menentukan bentuk dan 

struktur pelembagaan sistem perwakilan itu setiap negara. Pilihan sistem 



 

 
 

perwakilan itu selalu tercermin dalam struktur kelembagaan parlemen yang 

dianut disuatu negara. Pada umumnya, disetiap negara, dianut salah satu 

atau paling banyak dua dari ketiga sistem tersebut secara bersamaan. Dalam 

hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, 

pelembagaannya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar. 

Artinya,struktur lembaga perwakilan rakyat yang dipraktekan oleh negara 

itu mestilah parlemen satu kamar (unicameral parliament). Jika sistem yang 

dianut itu mencakup dua fungsi, kedua fungsi itu selalu dilembagakan dalam 

struktur parlemen dua kamar (bicameral parliament).
91

 

4. Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik 

 Dalam menjalankan peran fungsi pengaturan, pengawasan 

maupun perwakilan,di dalam parlemen atau lembaga legislatif selalu 

menjadi perdebatan antar anggota yang mewakili kelompok dan 

kepentingan yang masing-masing memiliki pertimbangan yang berbeda-

beda dalam memahami dan menyikapi suatu permasalahan. Menurut 

friedrich, fungsi parlemen yang pokok justru adalah fungsi representatif dan 

deliberatif.  

 Dalam setiap membuat aturan (rule making), selalu dilakukan 

pembahasan, baik antar anggota maupun dengan perwakilan pemerintah. 

Hal yang sama juga terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan 

budgeting yang biasa dimiliki oleh lembaga perwakilan. Perdebatan yang 

terjadi di dalam parlemen adalah cermin dari perdebatan publik atas suatu 
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masalah. Agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tersebut, maka 

diperlukan keterbukaan parlemen serta adanaya partisipasi masyarakat. 

 Perdebatan yang terjadi di parlemen tujuan utamanya adalah 

untuk menemukan titik temu atau penyelesaian tersebutlah yang nantinya 

menjadi hukum dan kebijakan yang akan dijalankan. 

Dengan demikian, perdebatan dalam parlemen dapat dilihat 

sebagai upaya mengelola konflik guna mendapatkan penyelesaian yang 

tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Parlemen menyalurkan aspirasi 

dan kepentingan yang beraneka ragam, serta memberikan saluran serta 

solusi sehingga konflik sosial dapat dihindari.
92

 

Untuk melaksanakan perannya itu, DPR dibekali berbagai hak. 

Pertama, hak meminta keterangan kepada Presiden. Kedua, hak 

penyelidikan. Ketiga, hak mengadakan perubahan atas rancangan undang-

undang. Keempat, hak mengajukan pernyataan pendapat. Kelima, hak 

mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika 

ditentukan oleh undang-undang. Keenam, hak mengajukan rancangan 

undang-undang. Selain itu, anggota-anggota DPR secara perseorangan 

dbekali hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler, dan hak 

keuangan/administratif.
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BAB  IV 

RELEVANSI KEDUDUKAN DAN PERAN AHL Al-HALL WA AL-‘AQD 

PADA KINERJA  DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT 

 

A. Kedudukan dan Peran Lembaga Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd dan DPR RI 

            Dalam sejarah sistem pemerintahan Islam lembaga perwakilan rakyat 

dijalankan oleh Ahl Al-hall wa Al-Aqd lembaga perwakilan yang menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan 

kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecermelangan 

idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan 

pembimbing umat. 

            Dalam sejarah Islam pembentukan lembaga Ahl Al-hall wa Al-Aqd pada 

masa pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) 

membentuk majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan 

sebagian lagi pemuka masyarakat. Daulat Bani Umaiyah II di Spanyol 

menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam 

sejak zaman Mu‟awiyah yang berkuasa di Damaskus. 

  Landasan pembentukan lembaga Ahl Al-hall wa Al-Aqd yang terdapat 

pada surat An-Nisa ayat 59 bahwasanya setiap umat Islam untuk mentaati Allah, 

Rasul dan para pemimpin diantara mereka, ayat ini juga memperkuat kedudukan 

Ahl Al-hall wa Al-Aqd dalam sistem pemerintahan. 

      Pembentukan lembaga Ahl Al-hall wa Al-Aqd dirasa perlu dalam 

pemerintahan islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus 



 

 
 

diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan 

kemaslahatan umat Islam.  

           Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan bab sebelumnya, 

kedudukan anggota Ahl Al-hall wa Al-Aqd ini setingkat dengan pemerintah, antara 

khalifah dan Ahl Al-hall wa Al-Aqd bekerja sama dalam menyelengarakan 

pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat karena majelis inilah yang 

melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah 

melaksanakan pemerintah negara. 

            Ahl Al-hall wa Al-Aqd merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga 

perwakilan dalam Islam secara umum Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah Ahlul Ikhtiyar 

dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas mereka tidak hanya 

bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-

undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran 

konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas 

mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif 

sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah 

dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran. 

            Selanjutnya lembaga perwakilan di Indonesia disebut dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat 

adalah suatu Lembaga Tinggi Negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-

wakil rakyat. Lembaga ini disebut parlemen karena kata parle berarti bicara, 

artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat artinya setelah 



 

 
 

mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, mereka harus 

membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa, mereka 

diambil dari partai politik karena merupakan perwujudan politik masyarakat.  

            Sejarah pembentukan DPR di mulai saat masih penjajahan Belanda pada 

saat itu nama DPR adalah Volksraad pada tahun 1918-1942. Setelah Belanda 

mundur Indonesia dijajah oleh jepang dengan begitu nama DPR pada masa 

penjajahan jepang adalah Chuoo Sangi-In. Pada masa ini membentuklah Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai 

janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Tugas dari BPUPKI adalah 

merancang undang-undang dasar dan menyelidiki segala sesuatu yang penting 

berkaitan dengan masalah-masalah politik, ekonomi, pemerintahan, pembelaan 

negara dan lain sebagainya. 

           Pada awal mula kemerdekaan Indonesia, terbentuklah KNIP (Komite 

Nasional Indonesia Pusat) yang berfungsi sebagai pembantu Presiden, kemudian 

berubah melaksanakan tugas legislatif. Sejalan dengan berjalannya roda 

pemerintahan Indonesia berbagai nama DPR berganti dari DPR serikat, DPR 

sementara. Pada waktu itu DPR diangkat bukan melalui pemilihan, baru pada 

tahun 1955 diadakannya pemilihan umum. Selanjutnya pemilihan umum terus 

dilakukan sampai sekarang dengan cara yang berbeda-beda. 

            Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga Negara sebagaimana tertuang dalam undang-

undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawatan Rakyat pasal 68 

menerangkan “DPR merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan 



 

 
 

sebagai lembaga negara. Dewan  Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII Pasal 

19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 UUD 1945. 

           Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Berikut peran DPR dalam sistem pemerintahan yang telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya. 

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat 

persetujuan. 

2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang 

3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan 

Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan bidang tertentu dan 

mengikutsertakannya dalam pembahasan. 

4. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama 

presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 

6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanan undang-undang, APBN serta 

kebijakan pemerintah. 

7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat. 



 

 
 

8. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh Dewan 

Perwakilan Daerah terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 

daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. 

9. Memilih anggota Badan pemeriksa keuangan (BPK) dengan memperghatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 

10. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung 

jawaban keuangan  negara yang disampaikan oleh BPK. 

11. Memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan komisi 

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. 

12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 

13. Memilih tiga orang anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada 

presiden untuk ditetapkan. 

14. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, 

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan 

dalam pemberian grasi dan abolisi. 

15. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, 

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat 

perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan 

mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan/ 

atau pembentukan undang-undang. 



 

 
 

               Dari uraian diatas, pertama tentang ahl al-hall wa al-aqd bahwa 

kedudukan lembaga ini setingkat dengan pemerintah, perannya dalam sistem 

pemerintah yang pokok adalah memilih dan membai‟at pemimpin dan 

bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Kedua, DPR 

yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan 

Presiden, perannya dalam sistem pemerintahan adalah mengawasi jalannya 

pemerintahan, membentuk undang-undang, memberikan persetujuan dan 

pertimbangan tentang sesuatu yang menyangkut dengan rakyat. Dengan 

demikian kedudukan antara ahl al-hall wa al-aqd dan DPR memiliki suatu 

kesamaan yang setara dengan kepala negara, sedangkan perannya ahl al-hall wa 

al-aqd sedikit berbeda dengan DPR terkait  masalah memilih dan melantik 

kepala negara, hal ini seperti DPR pada masa Orde Baru tetapi setelah perubahan 

UUD 1945 maka pemilihan kepala negara dipilih langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan umum.  

 

B. Relevansi Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd pada Kinerja 

DPR 

   Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka adanya 

relevansi kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-aqd dengan kinerja DPR  

diantara lain sebagai berikut: 

    Dalam hal ini yang berkaitan dengan relevansi ahl al-hall wa al-aqd dan 

DPR. Pertama, mempunyai persamaan dalam kedudukan yaitu setingkat dengan 

lembaga pemerintah lainnya, dengan menjalankan sesuai dengan tugas pokok 



 

 
 

dan fungsi masing-masing. Kedua, bermusyawarah, ahl al-hall wa al-aqd dan 

DPR RI menyelesaikan suatu permasalahan umat mereka membahasnya secara 

bersama-sama untuk menemukan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

demi kemaslahatan umat. Ketiga, mempunyai kesamaan mengawasi segala 

kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan, sebagai kontrol atas tindakan 

oleh kepala negara agar tidak terjadi penyelewangan dalam suatu membuat 

kebijakan untuk umat. Keempat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa 

ada intervensi dari kepala negara, sehingga dapat menjalankannya dengan sebaik 

mungkin untuk kepentingan umat. Kelima, sebagai wadah masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi, dengan begitu akan memudahkan rakyat untuk 

menyalurkan aspirasi mereka atau sebagai lembaga perwakilan untuk mewakili 

rakyatnya. Keenam, membuat peraturan hal ini sama-sama dimiliki oleh lembaga 

perwakilan ahl-al-hall wa al-aqd dan DPR RI, dalam hal ini ahl al-hal wa al-

aqd membuat hukum untuk mengatur umat agar menciptakan suatu kedamaian 

dan keamanan dalam kehidupan bernegara, sedangkan DPR membuat peraturan 

berupa undang-undang sebagai bentuk tertulis untuk mengatur warga negara 

dalam suatu negara. Ketujuh ahl al-hall wa al-aqd Menegakkan aturan yang 

ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-

undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur 

secara tegas oleh Al-Quran dan Hadits, sedangkan DPR menegakkan UU yang 

mengikat kepada seluruh warga negara untuk mentaati segala peraturan 

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.  

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

      Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu serta analisis 

skripsi yang berjudul “Kedudukan dan Peran Lembaga Perwakilan Rakyat 

Studi Komparatif Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd dan DPR RI”, maka pada bab 

terakhir ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kedudukan  ahl al-hall wa al-aqd setingkat dengan lembaga pemerintah 

lainnya. ahl al-hall wa al-aqd membantu khalifah dalam melaksanakan 

pemerintah negara. Peran ahl al-hall wa al-aqd melakukan musyawarah 

dalam masalah hukum, mencalonkan, memilih dan melantik kepala 

negara. Sedangkan DPR RI berkedudukan sebagai lembaga negara yang 

setingkat dengan lembaga negara lainya. Peran DPR RI 

membentuk/membuat undang-undang. 

2.  Relevansi ahl al hall wa al-aqd dan DPR  yaitu mempunyai kedudukan 

yang sama dalam sistem pemerintahan, setingkat dengan lembaga 

pemerintah lainnya. Sesuai dengan tugas ahl al-hall wa al-aqd yang 

membuat suatu peraturan hukum sama seperti halnya DPR yang 

membuat UU. 
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