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ABSTRAK  

PANDANGAN MAHASISWA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM 

TERHADAP DINAMIKA DEMOKRASI PADA PROSES PEMIRA UIN 

RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018  

 

Oleh 

SUHERDI 

 
PEMIRA merupakan suatu bentuk perwujudan dari penegakan sistem 

berdemokrasi dalam ruang lingkup kampus UIN Raden Intan Lampung. Dalam prosesnya 

PEMIRA selalu memiliki dinamika yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu penelitian 

ini merangkum dan menganalisis dari beberapa pandangan mahasiswa Pemikiran Politik 

Islam terhadap dinamika demokrasi yang terjadi pada proses PEMIRA tersebut. Adapun 

kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang pertama bagaimana 

pandangan mahasiswa Pemikiran Politik Islam terhadap konsep demokrasi pada proses 

PEMIRA tahun 2018 dan yang kedua adalah bagaimana pandangan mahasiswa Pemikiran 

Politik Islam mengenai dinamika demokrasi pada proses PEMIRA tahun 2018. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Penelitian 

ini mengambil beberapa informan yang berasal dari semester 3-9 mahasiswa Prodi 

Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama serta panitia 

penyelenggara PEMIRA. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

TEKNIK Purposive yang mana peneliti melakukan observasi selanjutnya mencari 

informasi melalui wawancara mendalam kepada informan dan dokumentasi.Teori yang 

digunakan adalah teori persepsi, demokrasi, dan kriteria pemilu demokratis. Hasil 

penelitian lapangan menunjukan bahwa dari ke-4 narasumber yang mewakili masing-

masing angkatan prodi Pemikiran Politik Islam berpandangan, jika proses PEMIRA tahun 

2018 jauh dari konsep-konsep demokrasi, nilai-nilai dari asas PEMIRA yang LUBER dan 

JURDIL acap kali dilanggar oleh Pihak Panitia maupun para kandidat calon, mereka 

hanya menerapkan nilai Langsung dan Umumnya saja terkait nilai Bebas dan Rahasia 

serta Jujur dan Adil tidak dilakukan secara konsisten.Sementara itu mereka berpandangan 

bahwa dinamika demokrasi yang terjadi pada proses pemira tahun 2018 terlalu 

didominasi oleh kepentingan kelompok, hal inilah yang mengakibatkan rendahnya 

partisipasi mahasiswa, sehingga menimbulkan kepada dinamika perpolitikan dikampus 

yang cendrung lebih tenang. Jika hal ini terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan 

beberapa implikasi ini yang akan terjadi, yang pertama bukan kompetensi yang 

diutamakan melainkan kelompok,  kedua adalah akan terjadi minimnya partisipasi 

politik dari mahasiswa sehingga akan menimbulkan faktor-faktor yang memicu 

munculnya aksi golput dikalangan mahasiswa, dan yang ketiga adalah akan 

hilangnya daya kritis dan kreativitas mahasiswa. Dari hasil penelitian ini 

direkomendasikankansebagai berikut :yang pertamaperlu perlu dibentuknya organisasi 

kelompok politik yang mampu mewadahi seluruh aspirasi mahasiswa pada PEMIRA 

yang akan datang, dan yang kedua untuk PEMIRA tahun berikutnya diharapkan sudah 

menggunakan sistem pemilihan e-votingyang terintegrasi pada sistem siakad. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul ini akan memberikan deskripsi tentang keseluruhan isi skripsi, 

maka judul akan menggambarkan  hal yang sangat penting  dari karya ilmiah 

ini. Mengenai uraikan penulisan beberapa istilah pokok  tercantum dalam 

judul tersebut, maka untuk istilah-istilah judul diatas dapat ditegaskan secara 

terperinci supaya bisa di mengerti dan untuk menghindari salah pengertian 

dalam mengartikan  maksud skripsi ini. selanjutnya dapat penulis  jelaskan 

secara terperinci beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. 

Kata pandangan atau persepsi menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, dan melihat 

sehingga menghasilkan tanggapan langsung dari suatu serapan.
1
 Menurut 

Slameto  menyatakan bahwa :  

“...pandangan adalah proses yang masuknya pesan atau informasi 

kedalam otak manusia melalalui persepsi manusia secara terus menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan 

melalui indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman”. 

 

Sejalan dengan hal tersebut mahasiswa Menurut Hayatun, 

 

 “...merupakan kelompok generasi muda elit dalam masyarakat yang 

mempunyai sifat dan watak yang kritis, keberanian dan kepeloporan. 

Berkedudukan sebagai resistensi moral, berperan sebagai control sosial, serta 

sebagai duta dan pelopor bagi masyarakat”.
2
 

 

Program studi Pemikiran Politik Islam merupakan pelaksana akademik 

yang secara hirarki berada dibawah koordinasi Fakultas Ushuluddin dan Studi 

                                                             
1
Kamus Besar Bahasa  Indonesia, (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , 2017) h.1011 
2
Hayatun, pergerakan mahasiswa, (Jakarta: kurnia Jakarta, 1996), h.24 



Agama Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. Prodi Pemikiran 

Politik Islam adalah program studi yang mempelajari tentang berbagai kajian 

teori politik islam kelasik maupun pemikiran politik konvensional dengan 

merujuk pada naskah literatur klasik dan kontemporer.
3
 

Bisa penulis simpulkan bahwa pandangan mahasiswa Prodi Pemikiran 

Politik Islam dalam penegasan judul ini adalah suatu pendapat yang 

dikemukakan oleh mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Isalam yang 

berdasarkan atas indra penglihatan, pendengaran, peraba, dan perasa mereka. 

Sesuai dengan kodrat mahasiswa selaku agen perubahan  sosial yang 

mempunyai watak dan sifat  yang kritis serta sebagai kekuatan moral bagi 

masyarakat. 

Dinamika secara literal merupakan cabang dari ilmu fisika tentang 

objek yang bergerak dan daya yang menggerakkannya.
4
 Wildan Zulkarnain 

berpendapat, 

 “...dinamika adalah suatu perubahan bentuk baik itu yang sifatnya 

kecil-kecilan atau perubahan secara siknifikan maupun secara cepat ataupun 

lambat yang sifatnya nyata dan perubahan dengan suatu kondisi keadaan...”.  

 

Dinamika juga bisa diartikan sebagai interaksi antara kelompok 

dengan kelompok secara menyeluruh,serta sesuatu yang  selalu bergerak, serta 

mengandung arti kekuatan berkembang dan dapat menyelaraskan diri secara 

memadai terhadap keadaan. Semangat kelompok akan terus ada dalam 

                                                             
3
 https://ppi.ushuluddin.radenintan.ac.id 

4
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , 2017) h. 823 



kelompok itu selama keadaan ini masih ada didalam kelompok tersebut, 

artinya setiap kelompok yang bersangkutan dapat berubah.
5
 

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 

pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi 

langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal 

dari bahasa Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari 

kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang 

muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno 

khususnya Athena.
6
 Demokrasi juga dapat diartikan sebagai kebebasan untuk 

mengeluarkan pendapat, berbicara didepan umum serta bebas dipilih dan 

memilih secara langsung bebas dan rahasia. 

Pemilihan Umum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

Pemilihan Raya (PEMIRA) yang diselenggarakan oleh Kampus UIN Raden 

Intan Lampung  pada tahun 2018. Pemilihan Raya pada dasarnya untuk 

mengukur apakah pemerintahan itu demokratis atau tidak indikatornya  ada 

pada bagaimana pemerintahan tersebut menjalankan proses PEMIRA yang 

berasaskan kepada Pemilihan Raya yang LUBER dan JURDIL. 

 Pemilihan Raya merupakan sarana dalam hal memilih pemimpin dan 

dewan perwakilan mahasiswa. Pemilihan Raya merupakan pelaksana 

kedaulatan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berdasarkan 

pancasila, UUD 1945, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan AD/ART Keluarga 

                                                             
5
Wildan Zulkarnain, Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan pendidikan ( Jakarta: 

Bumi Aksara 2013) h. 25 
6
 Azumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: 

Prenada Media, 2005), hal.125   



Besar Mahasisiwa UIN Raden Intan Lampung. Pemilihan Umum Raya sama 

halnya dengan Pemilihan Umum pada umumnya, akan tetapi yang 

membedakannya adalah tempat dan pelakunya. Pemilu raya dilakukan dalam 

wilayah kampus yang pelakunya adalah seluruh mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung. 

Dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan dinamika 

demokrasi pada proses Pemilu Raya UNI Raden Intan Lampung tahun 2018 

adalah suatu gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap dan  

perilaku demokrasi  yang dilakukan secara sengaja oleh para elit politikus 

kampus pada pelaksanaan Pemilihan Raya, sehingga  pada akhirnya akan 

memberikan perubahan pada percaturan perpolitikan kampus, hal ini muncul 

karna desakan kebutuhan internal maupun eksternal dari para  pelaku elit 

demokrasi kampus itu sendiri. 

Berdasarkan batasan-batasan penguraian diatas, yang dimaksud dengan 

judul skripsi ini dapat penulis simpulkan bahwa, suatu pandangan  mahasiswa 

Prodi Pemikiran Politik Isalam sebagai tanggapan mereka terhadap dinamika 

perpolitikan yang terjadi pada proses Pemilihan Raya (PEMIRA) UIN Raden 

Intan Lampung tahun 2018. Hal ini guna menegakan demokrasi kampus, 

dimana kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat, dan bebas untuk memilih 

dan dipilih secara langsung, umum bebas dan rahasia bisa terujud secara 

demokratis sesuai dengan perinsip-prinsip demokrasi. 

 

 



B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi sehingga penelitian ini 

dilakukan, yaitu :  

1. Alasan Objektif 

a. Peneliti tertarik dengan peroses serta dinamika demokrasi yang terjadi 

pada pemira UIN Raden Intan Lampung, dengan berbekalkan 

pengetahuan mengenai kajian sosial politik yang peneliti miliki, 

peneliti berharap menjadikan penelitian ini sebagai pemantik daya 

analisis peneliti.  

b. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah dalam disiplin 

ilmu politik, khususnya penelitian dalam bidang demokrasi, terutama 

yang terkait dengan dinamika demokrasi kampus yamg terjadi di UIN 

Raden Intan lampung. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang 

bagaimana persefsi atau pandangan mahasiswa  Prodi Pemikiran 

Politik Islam terkait dengan dinamika demokrasi kampus dalam 

penyelenggaraan pemilu raya maupun percaturan perpolitikan yang 

terjadi didalam kampus UIN Raden Intan Lampung, serta sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan bagi para politisi kampus dan 

mahasiswa untuk mengkaji pentingnya penegakan demokrasi dalam 

kampus UIN Raden Intan Lampung. 

 



C. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa dapat dikatagorikan sebagai kelompok anak muda yang 

berumur antara 19 sampai 28 tahun, yang mana dalam usia inilah anak muda 

mengalami perubahan sikap dari tahap remaja ketahap dewasa. Sosok 

mahasiswa juga dikenal dengan sikap kedinamisan dan mempunyai sikap 

yang rasional, objektif, dan sistematik.  

Hayatun dalam bukunya yang berjudul Pergerakan Mahasiswa 

mengatakan bahwa, 

 “...Mahasiswa merupakan kelompok generasi muda elit dalam 

masyarakat yang mempunyai sifat dan watak yang kritis, berani,kepeloporan 

serta mempunyai fungsi sebagai control sosial dan sebagai duta pembaharuan 

bagi  masyarakat”.
7
 

 

Konsepsi mahasiswa tidak  berbeda dengan pemuda, citra mereka 

serupa dengan nilai-nilai yang terikat pada diri manusia tersebut. Selain itu 

mahasiswa adalah insan-insan cendikiawan yang berada pada perguruan tingi 

baik itu suwasta maupun negeri, yang dididik untuk menjadi calon 

cendikiawan bangsa, serta merupakan pemilik masa depan bangsa yang 

berperan aktif sebagai agen perubahan yang harus dibina. 

Terpenting adalah kalangan mahasiswa merupakan agen perubahan 

yang memiliki gagasan-gagasan yang rasional dan kritis dalam menghadapi 

dinamika serta perkembangan isu-isu politik yang terjadi di Indonesia ataupun 

yang terjadi disekitar ruang lingkup kampusnya sendiri. 

 

                                                             
7
Hayatun, pergerakan mahasiswa, (Jakarta: kurnia Jakarta, 1996), h.24 



 Mahasiswa pada dasarnya mempunyai orientasi pada nilai-nilai 

kebenaran serta harus mempunyai sifat yang idealis. Sesuai dengan orientasi 

mahasiswa yang  idealis dan pembelaannya terhadap kebenaran merupakan 

kodratnya sebagai seorang mahasiswa. Para ahli sebagian mengkatagorikan ke 

dalam kelompok intelektual atau seperti yang dikatakan oleh Lewis Coser 

bahwa 

 “... Mahasiswa tidak akan pernah puas dengan keadaan realitas yang  

ada, justru mereka akan mempertanyakan fakta yang ada dan mencari fakta 

yang lebih luas dan tinggi”.
8
 

 

Kepekaan mahasiswa terhadap orientasi pada nilai-nilai kebenaran dan 

ideal membuat mahasiswa peduli terhadap permasalahan-permasalahan 

disekitarnya, terlebih yang mengenai bentuk-bentuk penyelewengan dan 

pelanggaran. Kepekaan itu biasanya dicurahkan dalam hujud pandangan, 

pemikiran, protes, persefsi, diskusi, aksi maupun sampai dengan demonstrasi. 

 Hal ini diperlukan karna sesuai dengan konsep demokrasi yang 

menjunjung tinggi konsep lembaga pemerintahan yang dikelola dan ditata 

yang berlandaskan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat 

(popular sovereignty), kesetaraan dalam berpolitik (political aquality), serta 

musyawarah atau dialog dengan rakyat (political consultation), dan suara 

mayoritas selalu diutamakan.
9
 

Konsep-konsep yang terdapat pada sistem demokrasi bukan hanya 

diperaktikkan di negara saja akan tetapi didalam struktur keorganisasian 

kampus pun diterapkan sistem tersebut. Dengan demikian sistem demokrasi 

                                                             
8
Lewis, man of ideas, (New york: paper back, 1997) , h. 16 

9
 Efriza, Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan, (Bandung: Alfabeta, 2009),  h.111   



kampus merupakan suatu sistem keorganisasian dimana kedaulatan tertinggi 

berada di tangan mahasiswa selaku rakyat dalam dunia kampus. 

Dalam menegakkan demokrasi kampus yang demokratis maka didunia 

kampus juga mengadofsi sistem yang sama dalam hal memilih pemimpin dan 

dewan perwakilan mahasiswa. Seperti diadakannya Pemilu Raya (PEMIRA) 

pada kampus, hal ini merupakan salah satu indikator serta alat yang sangat 

penting dalam menciptakan tradisi demokrasi, serta suatu bentuk dari people 

power yang sesungguhnya dari masyarakat kampus, yang diharapkan 

menyatukan kekuatan untuk melakukan perubahan. Suatu sistem 

pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau tidak indikatornya ada pada 

bagaimana pemerintahan tersebut menjalankan proses pemilu yang berasaskan 

kepada pemilu yang LUBER dan JURDIL.
10

 

Menegakkan sistem demokrasi dalam dunia kampus harus dimulai dari 

memberdayakan mahasiswa selaku pelaku utama dalam dunia perpolitikan 

kampus. Dalam hal ini seluruh elemen mahasiswa harus berpartisipasi tanpa 

melihat latar belakang organisasinya.  

PEMIRA pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi mahasiswa 

dalam memilih pemimpin yang terbaik, dari yang terbaik dari kalangan 

mereka sendiri. Serta dijadikan tempat pembelajaran dalam membangun 

karakter dimasa depan. PEMIRA sangat penting untuk didorong 

pelaksanaanya guna mewujudkan PEMIRA yang partisipatif, demokratis, dan 

berkualitas. 

                                                             
10

 Azumardi Azra, Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani  ( Jakarta: 

persada media, 2005),  h. 122 



Mewujudkan hal tersebut maka, PEMIRA harus dilaksanakan secara 

langsung oleh mahasiswa dengan partisipasi yang seluas-luasnya berdasarkan 

kepada asas PEMIRA yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,dan adil 

tidak melanggar norma-norma yang berlaku. PEMIRA merupakan suatu 

bentuk aktualisasi dan pengaplikasian demokrasi bagi mahasiswa, sehingga 

mereka dapat memililih kandidat pemimpin yang mewakili mereka serta, 

didasarkan pada hak dan kewajiban setiap mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung.  

Seperti halnya pemilihan umum dalam konteks negara, PEMIRA 

merupakan media dimana kekuasan harus dipertahankan bagi incumbent, 

dipenelitian skripsi ini selaku incumbent-nya adalah organisasi ekstra kampus 

yakni organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang pada 

PEMIRA tahun 2016 keluar sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden 

Mahasiswa (PRESMA), dan hampir menguasai sebagian dari kursi Dewan 

Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan 

(HMJ). Tentunya pada PEMIRA yang berlangsung pada tahun 2018 mereka 

tidak akan mau kehilangan kekuasaan tersebut. 

Selaku contender atau lawannya adalah HMI atau kepanjangan dari 

organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang pada pemira tahun 2018 

berkualisi dengan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang tentunya 

mereka sangat berambisi untuk merebut kekuasaan. sehingga Sudah menjadi 

rahasia umum jika kedua organisasi tersebut merupakan rival abdi dimana 



setiap edisi-edisi PEMIRA sebelumnya yang berlangsung di UIN Raden Intan 

Lampung selalu berebut suara untuk memenangkan PEMIRA.  

Momen PEMIRA atau Pemilu Raya akan selalu terjadi setiap 

tahunnya. Alasan inilah yang menjadikan berita segar bagi petinggi-petinggi 

organisasi ekstra kampus yang tentunya sudah mempersiapkan calon-calon 

kandidat yang memiliki popularitas dan elektabilitas untuk dijadikan kandidat 

dalam  PEMIRA.  

Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menjadikan bahan 

pertanyaan dipikiran penulis. Kekuasaan menjadikaan seseorang untuk lupa 

akan segalanya, sehinnga untuk mendapatkanya segala carapun dilakukan. Hal 

inilah yang mengakibatkan PEMIRA atau Pemilu Raya di kampus UIN Raden 

Intan Lampung berjalan tidak sehat. Maka dari itu sistem yang sudah ada 

harus diperbaiki guna menghujudkan PEMIRA yang LUBER dan JURDIL 

sehingga Pemilu Raya dapat berjalan dengan baik tanpa interpensi dari pihak 

manapun. 

 Seperti pada umumnya PEMIRA, PEMIRA di UIN Raden Intan 

Lampung juga memiliki undang-undang yang mengatur tentang jalanya 

PEMIRA. Peraturan perundang-undangan tersebut pada intinya merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainya, karna saling 

terkait. 

Dibuatkannya peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman untuk 

dipatuhi guna kelancaran pada proses PEMIRA di UIN Raden Intan Lampung, 

hal inilah yang menjadikan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan 



Sub Bab dari peraturan pemira yang berhasil dirumuskan  dan disepakati oleh 

Kongres Keluarga Besar Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang dihadiri 

oleh beberapa perwakilan dari semua organisasi ekstra kampus. 

Secara keseluruhan tujuan dari kongres itu adalah untuk menetapkan  

sekema dan sistem perundang-undangan dalam keorganisasian mahasiswa. 

Sekema dan sistem perundang-undangan inilah yang akan menjadi acuan serta 

pedoman bagi organisasi ekstra kampus dan organisasi internal kampus untuk 

menjalankan amanat perundang-undangan tersebut dalam peroses pelaksanaan 

Pemilu Raya agar berjalan dengan lancar, akan tetapi untuk membuktikan hal 

tersebut tidaklah mudah, mengingat dalam peroses pelaksanaanya tidak sesuai 

dengan realita dilapangan. 

Karna sebab itulah, menurut penulis harus diadakanya penelitian 

secara khusus terkait dengan peraturan tersebut. Tahapan-tahapan proses pada 

PEMIRA UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 merupakan proses 

mencocoknan dan mencari kesesuaian dengan tahapan-tahapan pada PEMILU 

Nasional. 

Hal ini dilakukan bertujuan untuk meneliti dan mengkaji secara 

keseluruhan apakah peroses PEMIRA UIN Raden Intan Lampung tahun 2018  

sudah memenuhi kriteria dan setandar pemilu yang demokratis. Terlebih 

undang-undang tersebut berlandaskan kepada asas-asas demokrasi.  

Penyelenggaraan PEMIRA UIN Raden Intan Lampung tahun 2018  

masih banyak ditemukannya proses-proses yang tidak sesuai dengan asas dan 

perisip pemilu yakni LUBER dan JURDIL. Sehingga pada pelaksanaan 



PEMIRA pada tahun 2018 banyak menuai kritikan baik dari pihak kampus 

maupun dari media masa kampus.  

Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil penelitian di 

lingkungan mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin, 

dikarenakan jurusan Pemikiran Politik Islam merupakan tempat serta ranahnya 

dalam mengkaji dan meneliti penomena-penomena politik, terutama meneliti 

dan mengkaji terkait dengan dinamika demokrasi yang terjadi pada PEMIRA 

UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.  

Trutama penulis rasakan selama pemilu raya UIN Raden Intan 

Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu berlangsung dengan 

intensitas yang cukup tinggi bahkan sempat terjadi konflik, bahkan PEMIRA 

UIN Raden Intan Lampung 2018 dicap sebagai PEMIRA yang palimg tidak 

demokrasi yang pernah berlangsung dikampus UIN Raden Intan Lampung.  

Sebagai mahasiswa Pemikiran Plitik Islam penulis berharap  

berbekalkan pengetahuan mengenai kajian sosial politik, menjadikan proses  

demokrasi serta PEMIRA yang berlangsung pada tahun 2018 lalu dijadikan 

sebagai media analisis serta laboratorium politik guna memperaktikkan 

disiplin ilmu politik yang sudah dipelajari untuk diterapkan dalam menggali 

berbagai isu-isu politik yang terjadi pada proses PEMIRA tahun 2018.  

Bukan perkara itu saja mahasiswa Program Studi Pemikiran Plitik 

Islam punmempunyai andil untuk memberikan pendidikan politik bagi 

masyarakat kampus UIN Raden Intan Lampung mengingat masih panasnya 

suhu politik antara pendukung kedua kandidat tersebut. 



Berlandaskan atas kejadian fenomena politik yang penulis jabarkan 

diatas, maka penulis beranggapan penelitian tentang “PANDAMGAN 

MAHASISWA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  TERHADAP DINAMIKA 

DEMOKRASI PADA PROSES  PEMIRA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

TAHUN 2018” mengingat pentingnya penelitian agar menjadi wawasan bagi 

penulis. 

D. Rumusan Masalah 

Bersumber pada uraian  latar belakang masalah diatas dapat penulis 

rumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pandangan mahasiswa pemikiran politik islam terhadap 

konsep demokrasi pada proses PEMIRA tahun 2018 apakah sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi.? 

2. Bagaimana pandangan mahasiswa pemikiran politik islam mengenai 

dinamika demokrasi pada proses PEMIRA tahun 2018.? 

E. Tujuan Penelitian 

mengenai tujuan dari penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan pandangan mahasiswa 

Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung mengenai konsep 

demokrasi pada proses PEMIRA tahun 2018 apakah sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip demokrasi. 



2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa pemikiran 

politik islam mengenai dinamika demokrasi pada proses PEMIRA tahun 

2018 

F. Metode Penelitian 

4. Jenis, Sifat dan teknik Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Dilihat dari judul penelitian ini yang berjudul  “Pandangan 

Mahasiswa Pemikiran Politi Islam Terhadap Dinamika Demokrasi 

pada proses PEMIRA UIN Raden Intan Lampung tahun 2018” serta 

dilihat dari tempat dan  pelaksanaanya penelitian ini maka, penulis 

menarik kesimpulan bahwa penelitian ini tergolong kejenis penelitian 

lapangan (field Research). Jenis penelitian ini bertujuan untuk 

mengamati objek penelitian secara instensif tentang keadaan 

dilapangan sekarang serta korelasi antara lingkungan sosial, individu, 

masyarakat atau lembaga.
11

 

b. Sifat penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriftif 

kualitatif. Karna dalam penelitian ini Metode deskriptif kualitatif 

sangat tepat digunakan untuk metode penelitian yang melahirkan 

analisis, klasifikasi, data-data deskriftif sejumlah kata-kata tertulis atau 

lisan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan secara 

sistematis dan akurat mengenai pandangan mahasiswa Pemikiran 
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Politik Islam terhadap dinamika demokrasi pada PEMIRA UIN Raden 

Intan Lampung.  

Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam peneliti ini 

bertujuan untuk memberikan penjelasan yang detail dan mendalam 

tentang bagaimana proses PEMIRA UIN Raden Intan Lampung pada 

tahun 2018. Menurut Prastya Irawan, penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal 

seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan.
12

  

c. Teknik penelitian  

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling teknik ini adalah teknik menggambil sampel yang dilakukan 

secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sempel 

yang akan diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh (sugiyono 2010) 

teknik ini untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh 

nantinya bisa lebih representatif. 

 penggunaan teknik ini dalam penelitian selaras dengan apa yang 

akan diperoleh peneliti guna melengkapi data-data yang diperlukan.  
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5. Sumber data  

a. Data primer  

Data primer adalah sumber data utama dalam sebuah 

penelitian. Data perimer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber data asli tidak melalui perantara. Dalam 

penelitian ini penulis mendapatkan sumber data dari 

mewawancarai langsung mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam 

dan Panitia Pelaksana PEMIRA. 

Disini mahasiswa yang peneliti pilih adalah mahasiswa 

yang benar-benar mengikuti proses PEMIRA UIN Raden Intan 

Lampung Pada tahun 2018 lalu, yakni mahasiswa yang sekarang 

duduk di semester 3 sampai dengan semester 9, disini peneliti 

mengambil 4 orang mahasiswa yang mewakili masing-masing 

angkatan untuk diwawancarai dan satu orang yang mewakili pihak 

panitia pelaksana yakni Ketua Panitia Pelaksana PEMIRA pada 

tahun 2018 lalu.  

b. Data Sekunder 

Data ini bersumber kepada data yang didapatkan dari 

sumber informasi yang secara tidak langsung atau  tujuan dari data 

tersebut adalah untuk memperkuat  literatur serta argumen.  Disini 

Sumber data sekunder yang penulis maksud adalah Keputusan 

Panitia Pelaksana  yang mengatur tentang PEMIRA UIN Raden 



Intan Lampung tahun 2018 serta beberapa literatur buku yang 

terkait dengan sistem Demokrasi, dan sistem pemilu  

c. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data 

yang di lakukan oleh dua orang atau lebih berupa pertanyaan dan 

jawaban yang telah di jadikan sumber data untuk memperoleh  

informasi .
13

Disini penulis akan mewawancarai langsung kepada 

beberapa politikus mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam yang 

pada tahun 2018 ikut dalam kontestasi pemilihan ketua HMJ 

sampaidengan pemilihan Presiden Mahasiswa atau PRESMA. 

d. Dokumentasi 

Guba dan Lincoln menjelaskan  “...dokumen adalah  setiap 

bahan tertulis ataupun sebuah rekaman seperti film yang sering kali 

di butuhkan seorang penyidik”.
14

 Dalam penelitian ini, peneliti 

mendapatkan data dari buku hasil laporan pertanggung jawaban 

kegiatan pemira uin raden intan lampung pada tahun 2018, serta 

data-data dari buletin lembaga pers mahasiswa, dan dokumen-

dokumen dari petugas Panitia Pelaksana atau PANLAK maupun 

dari Panitia Pengawas PEMIRA UIN Raden Intan Lampung. 
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e. Analisis Data 

Setelah memperoleh data dengan melakukan tekhnik  

observasi, wawancara, dokumentasi, selanjutnya penulis 

menganalisis data untukmeperoleh kesimpulan sesuai dengan 

variabel dan masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan analisis data sesuai dengan data yang diperoleh 

dilapangan, baik dari data primer maupun dari data sekunder.  

6. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilalukan pada Prodi Pemikiran Politik 

Islam di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. Hal ini 

dikarnakan Prodi Pemikiran Politik Islam merupakan tempat serta 

ranahnya mahasiswa dalam mengkaji dan meneliti terutama 

penomena-penomena politik yang terjadi pada ruang lingkup kampus. 

Selain itu, objek penelitian tentang dinamika demokrasi pada PEMIRA 

UIN Raden Intan Lampung merupakan kasus yang terjadi pada 

PEMIRA UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dan subjek 

penelitian juga merupakan mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian 

yang telah ada sebelumnya. setelah peneliti melakukan telaah terhadap 

beberapa penelitian sebelumnya Ada sebagian karangan karya tulisan 

ilmiah dari beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul proposal 



skripsi ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Nur Lailiyah 

(2011),yang berjudul “Konflik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya Pada Pemilu Raya Tahun 2011”. 

Adapun inti dari isi skripsi ini adalah  berkaitan dengan kisruh 

yang terjadi pada peroses PEMIRA IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 

2011 dan juga sedikit ulasan secara umum tentang pelaksanaan PEMIRA 

di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ada dua rumusan masalah yang terkait 

dengan penelitian ini, yaitu seberapa besarkah sengketa PEMIRA 

mahasiswa pada peroses PEMIRA pada priode 2011 dan danfak apa yang 

diakibat dari sengketa PEMIRA  pada priode 2011 tersebut. Dan metode 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tehnik kualitati.
15

 

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah 

penelitian dari Suroto Arizal , yang berjudul “Peranan Pemilu Raya 

Mahasiswa Dalam Membangun Demokrasi Di Kampus Iain Sunan Ampel 

Surabaya Dalam Perspektis Fiqh Siyasah”  

Adapun inti dari skripsinya adalah menjabarkan tentang kontribusi 

besar mahasiswa dalam membentuk dan memanifestasikansusunan 

demokrasi kampus yang menggambarkan kepada proses  penyelenggaraan 

pemilu raya DEMA IAIN Sunan Ampel Surabaya yang dikaji dalam sudut 

pandang  fiqh siyasah.
16
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Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah 

penelitian dari Nanda Rizky (2013)  yang berjudul “Proses Demokrasi 

Kampos Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Raya Dewan Eksekutif 

Mahasiswa Atau Dema IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013” 

Adapun isi pokok dari skripsi ini adalah proses PEMIRADewan 

Eksekutif Mahasiswa di IAIN Sunan Ampel dalam pelaksanaanya 

tidakseluruhnyaberlangsung secara demokratis. Akan halnyaketerkaitan 

proses pemilu raya DEMA 2013 atas mahasiswa 

yakniadanyabentrokansesama mahasiswa, tidak independenya 

KOPURWA dalam pelaksanaan PEMIRA, serta masih tingginya anggka 

golput.   

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana proses 

demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu Raya Dewan Eksekutif 

Mahasiswa (DEMA) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2013. Kedua 

bagaimana implikasi dari proses penyelenggaraan Pemilu Raya Dewan 

Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2013. 

17
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BAB II 

LANDASAN TEORI ( KONSEP PANDANGAN, DEMOKRASI, DAN 

KRITERIA PEMILU YANG DEMOKRASI) 

 

A. Konsep Dasar Persepsi  

1. Pengertian Persepsi  

Dalam kamus psikologi, persepsi diartikan sebagai sesuatu proses 

untuk mengingat ataupun mengidentifikasi sesuatu.
18

 Dalam kamus 

psikologi lainnya, terdapat beberapa definisi persepsi. Perception atau 

persepsi yaitu :
19

 

a. Proses atau mengetahui atau mengenal objek dan kejadian objektif 

dengan bantuan indra.  

b. Kesadaran dari proses-proses organis 

c. (thichener) suatu kelompok pengindraan dengan penambahan arti-

arti yang berasal dari pengalaman dimasa lalu. 

d. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari 

kemampuan organisme untuk melakukan pembedaan di antara 

perangsang-peragsang. 

e. Kesadaran intutif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan 

yang serta merta mengenai 
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Dapat dipaparkan bahwa persepsi merupakan sebuah proses objek 

yang terjadi melalui bantuan alat indra manusia. Alat indra ini baik melalui 

hidung, lidah, mata, telinga maupun kulit. Informasi yang didapat melalui 

alat-alat indra tersebut kemudian diproses melalui saraf-saraf hingga tiba 

keotak. Informasi mengenai suatu objek bisa juga didapatkan dari 

pengalaman masa lalu seseorang sehingga proses ini tidak selalu 

didapatkan melalui pengindraan langsung objek yang bersangkutan.  

Saiful Arif dalam skripsinya menyimpulkan bahwa persepsi adalah 

suatu peroses pengorganisasian dan penafsiran rangsangan yang 

menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya yang diperoleh 

dengan penginderaan, sehingga memunculkan interpretasi dari stimulus 

yang mengenainya, sehingga memunculkan makna tentang objek tersebut. 

Pada intinya persepsi dimulai dari stimuli kemudian diintepretasikan. Input 

sensorik yang diterima oleh manusia merupakan data awal (mentah) yang 

kemudin diproses dan diolah kemudian diintepretasikan menjadi 

persepsi.
20

 

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu ; 

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. 

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses 

hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima 
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sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan 

menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran 

yang berarti.  

Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa 

lampau dan sikap seseorang dari individu. Dan biasanya persepsi ini hanya 

berlaku bagi bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu juga 

persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan 

perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari 

seseorang bak laki-laki maupun perempuan. 

Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti 

lingkungan mereka. Namun apa yang diterima seseorang pada dasarnya 

bisa berbeda dari realitas objektif. Pernyataan ini menunjukan bahwa dapat 

terjadi perbedaan persepsi antara masing-masing individu. 

Penjelasan yang sama juga termuat dalam pernyataan berikut; 

selain organ fisik indra, pembentukan persepsi dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain, diantaranya perhatian dan pengalaman yang lampau banyaknya 

pengalaman akan menunjang persepsi. Sehingga persepsi seseorang 

terhadap sesuatu objek akan berbeda satu sama lain berdasarkan 

pengalaman yang diterimanya.
21
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Persepsi merupakan fungsi psikis yang dimulai dari proses sensasi, 

tetapi diteruskan dengan proses pengelompokan, penggolongan-

penggolongan, pengertian, dan mengaitkan beberapa rangsang sekaligus.
22

 

Sensasi sendiri merupakan sistem yang mengoordinasi sejumlah peralatan 

untuk mengamati yang dirancang secara khusus.
23

  

Dalam sumber lain, persepsi diartikan sebagai suatu proses saat 

seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan merek.
24

 Dengan terbentuknya 

persepsi atau penilaian individu terhadap lingkungannya maka ia akan 

mampu memutuskan respon mereka untuk berinteraksi dengan 

lingkunagan tersebut. Karna perilaku seseorang terhadap lingkungan 

sangat bergantung pada persepsi yang ia miliki. Pendapat ini dikuatkan 

dengan sebuah pernyataan tentang definisi persepsi dalam pengantar 

psikologi., yang menyatakan bahwa persepsi adalah peroses dimana kita 

mengorganisasi dan menafsirkan pola sitimulus ini dalam lingkungan.
25

 

Berbagai macam jenis informasi ada di dunia ini dan informasi 

tersebut akan diterima seseorang melalui alat indranya. Proses memahami 

informasi tentang dunia atau lingkungan inilah yang disebut dengan 

persepsi. Persepsi pada hakikatnya adalah peroses koknitif yang dialami 
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oleh setiap individu dalam memahasi setiap informasi yang datang dari 

lingkungan melalui indranya. Persepsi yang terbentuk dalam diri manusia 

erat hubungannya dengan lingkungan. Persepsi yang terjadi sejak 

penerimaan informasi dari lingkungan oleh panca indra manusia inilah 

yang kemudian menimbulkan arti tertentu yang dinamakan persepsi. 

Beberapa definisi persepsi menurut para ahli :  

a. Young dalam taksonomi Berfikir memberikan pendapatnya tentang 

persepsi, yaitu aktivitas mengindra, mengintegrasikan, dan 

memberikan penilaian pada objek-objek fisik maupun objek 

sosial.
26

 

b. Chaplin dalam psikologi perkembangan menyatakan bahwa 

persepsi sebagai proses mengetahui objek dan kejadian objek 

dengan bantuan indra.
27

 

c. Morgan dalam psikologi perkembangan mengatakan persepsi 

sebagai the process of discriminating among simuli and of 

interpreting thair meaning
28

 atau bila diartikan bahwa persepsi 

adalah sebuah proses diskriminasi diantara rangsangan dan 

menafsirkan maknanya.  
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2. Proses Terbentuknya Persepsi  

Proses perseptual dimulai dengan perhatian, yaitu merupakan 

proses pengamatan selektif. Faktor-faktor perangsang yang penting dengan 

perbuatan yang memperhatikan ini ialah perubahan, intensitas, ulangan, 

konteras dan grak. Faktor-faktor organisme yang penting ialah minat, 

kepentiingan dan kebiasaan memperhatikan yang telah diupelajari. 

Persepsi, yaitu tahapan kedua dalam upaya mengamati dunia kita, 

mencakup pemahaman dan mengenali atau mengetahui objek-objek serta 

kejadian-kejadian. 
29

 

Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber 

melalui suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima 

oleh indra manusia sensory receptor sebagai bentuk sensation. Sejumlah 

besar sensasion yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian 

diseleksi dan diterima.   

Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan 

individu, motivasi, dan sikap. Sensasi yang diperoleh dari hasil 

penyaringan pada tahap kedua itu merupakan input bagi tahap ketiga, 

tahap pengorganisasian sensation. Dari tahap ini akan diperoleh sensation 

yang lebih teratur dibandingkan dengan sensation yang sebelumnya. 

Tahap keempat merupakan tahap penginterpretasian seperti pengalaman, 
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proses belajar, dan keperibadian. Apabila proses ini selesai, maka akan 

diperoleh hasil akhir berupa persepsi. 
30

 Perbedaan persepsi dapat 

dipengaruhi oleh hal-hal dibawah ini :
31

 

a. Perhatian, perbedaan faktor antara satu orang dengan orang lainya, 

menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka. 

b. Set, adalah harapan orang akan rangsang yang akan timbul. 

c. Kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada 

diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan 

demikian kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan 

pula perbedaan persepsi. 

d. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat akan 

berpengaruh pula pada persepsi. 

e. Ciri kepripadian, ciri kepribadian akan mempengaruhi pula persepsi. 

f. Gangguan jiwa, gangguan jwa dapat menimbulkan kesalahan 

persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi halisinasi bersifat 

individual, jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan pula. 
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B. Demokrasi 

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 

pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi 

langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal 

dari bahasa Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari 

kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang 

muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno 

khususnya Athena.
32

 Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman 

yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. 

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi 

pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan 

revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada 

pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul 

tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah 

didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang 

dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.
33

 

Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, 

corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara 
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mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber 

dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.
34

 

Meskipun demokrasi itu telah menimbulkan banyak penafsiran, 

menurut Ellya Rosana dalam Jurnal TAPIS yang berjudul NEGARA 

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA menuturkan bahwa banyak 

kritik dan kendala dalam penerapan sistem Demokrasi, namun harus dipahami 

bahwa demokrasi pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan sesuatu 

yang baik bagi manusia terutama dalam menghadapi kekuasaan yang represif. 

Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan 

berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayorits dan juga tidak 

mengesampingkan rakyat minoritas. Demokrasi juga memandang adanya 

kesetaraan dalam poltik dan dapat melindungi hak-hak individu atau hak asasi 

manusia, termasuk hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk 

berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, 

serta hakhak lainnya.
35

 

Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, 

model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu 

kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.  
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1. Konsep-Konsep Demokrasi  

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan 

rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu 

negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan 

kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu 

demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya 

menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut 

sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. 

Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan 

bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat (goverment of the people, by the people for the 

people).
36

 

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (goverment of the people) 

adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari 

rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat 

melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya 

pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu 

legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. 

Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people), 

yang dimaksudkan adalah bahwa suaatu pemerintahan dijalankan atas 

nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi 

para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga 
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mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan 

undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung 

(misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat 

yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui 

suatu pemilihan umum. 

Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa 

rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik 

dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang publik 

(public sphere) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung 

yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat” 

(goverment for the people) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan 

tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada 

kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau 

kepentingan golongan tertentu saja. Sehingga, kesejahteraan rakyat, 

keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah selalu menjadi tujuan utama 

dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah. 

2. Model-Model Demokrasi  

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, 

demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa 

dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), 

keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), 

kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, 



tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara substansif 

demokrasi melampaui maknanya secara politis.
37

 

Sebagai suatu sistem politik demokrasi juga mengalami 

perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir di 

sini, dan itu semua tidak lepas dari ragam perspektif pemaknaan 

demokrasi substansial. Menjadikan demokrasi berkembang ke dalam 

banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para aktor 

politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural 

sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka. 

Sejarah teori demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam 

mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat 

(suatu bentuk politik di mana warga negara terlibat dalam pemerintahan 

sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan 

keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui 

pemberian suara secara periodik).  

Menurut Inu Kencana ada dua model demokrasi jika dilihat dari 

segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan 

demokrasi tidak langsung (indirect democracy).
38

 Demokrasi langsung 

terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara 

dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-

keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara 

yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. 
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Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi 

sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan 

pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan 

walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan 

anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat 

secara langsung.  

Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan 

kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak 

eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak 

langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal 

yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya 

dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga 

dengan demokrasi perwakilan  

3. Ciri-Ciri Demokrasi  

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya 

memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan 

ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, 

termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut dalam menentukan 

kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau 

mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan 

kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan 

oleh pemerintah negara tersebut. 



Dilihat dari pemilihan umum secara langsung telah mencerminkan 

sebuah demokrasi yang baik dalam perkembangannya, demokrasi menjadi 

suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di 

dunia. Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintah bisa 

dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
39

 

a.  Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa 

kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara 

hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti 

negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, 

tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam 

arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman 

untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. 

b. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat  

c. Pemilu yang bebas  

d. Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan 

Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika 

kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak  

e.  Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis  
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4. Mekanisme Demokrasi  

Proses demokratisasi dalam sebuah kasus dapat dikelompokkan 

kedalam tiga tipe proses diantaranya yaitu:
40

 

a. Transformasi (reforma, dalam istilah Linz)  

Terjadi ketika elite yang berkuasa mempelopori proses 

perwujudan demokrasi. Pada tranformasi pihak-pihak yang berkuasa 

dalam rezim otoriter mempelopori dan memainkan peran yang 

menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi 

sistem demokratis. Tranformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat 

dari pada oposisi. Dengan demikian, tranformasi terjadi dalam rezim 

militer yang telah mapan dimana pemerintah jelas-jelas 

mengendalikan alat-alat koersi yang utama kalau dibandingkan 

dengan pihak oposisi dan atau dibandingkan dengan sistem otoriter 

yang sukses secara ekonomi.   Transformasi gelombang ketiga 

biasanya berkembang melalui lima fase utama, yang empat 

diantaranya terjadi didalam sistem otoriter. Fase-fase tersebut yaitu :
41

 

1) Munculnya kelompok pembaharu yaitu munculnya sekelompok 

pemimpin atau orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin di 

dalam rezim otoriter yang percaya bahwa gerakan ke arah 

demokrasi adalah sesuatu yang dikehendaki atau perlu.  
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2) Memperoleh kekuasaan. Para pembaharu demokratis tidak hanya 

harus ada dalam rezim otoriter, mereka juga harus berkuasa dalam 

rezim itu.  

3) Kegagalan liberalisasi  

4) Mengikutsertakan kelompok oposisi. Kelompok pembaharu 

demokratis biasanya segera memulai proses demokratisasi begitu 

mereka memegang kekuasaan. Lazimnya hal ini melibatkan 

konsultasi dengan para pemimpin dari kelompok oposisi, partai 

politik dam kelompok serta lembaga utama masyarakat.  

b. Pergantian (replacement, atau ruktura dalam istilah Linz)  

Terjadi ketika kelompok oposisi mempelopori proses 

perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. 

Proses replacement ini terdiri dari tiga fase yang berbeda: perjuangan 

untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan 

setelah tumbangnya rezim.  

c. Transplacement atau “ruptforma”  

Terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil 

tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Pada 

tipe ini demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan 

kelompok oposisi. Di dalam pemerintah itu keseimbangan antara 

kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa 



sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia 

memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi di mana 

dominasi kelompok konservatif menimbulkan replacement. 

Pemerintah harus didorong dan atau ditarik ke dalam perundingan 

formal atau informal dengan pihak oposisi. Di pihak oposisi, 

kelompok moderat yang demokratis cukup kuat untuk mengendalikan 

kelompok radikal atau anti demokrasi, tetapi mereka tidak cukup kuat 

untuk menggulingkan pemerintah. Karena itu mereka melihat faedah 

perundingan.  

d. Dialektika transplacement 

Sering melibatkan langkah-langkah dalam urutan yang berbeda 

satu sama lain. Pertama, pemerintah sibuk dengan liberalisasi dan 

mulai kehilangan kekuasaan dan otoritasnya. Kedua, pihak oposisi m-

engeksploitasi pelonggaran ini dan memanfaatkan melemahnya 

pemerintah untuk memperluas dukungan dan mengintensifkan 

kegiatannya dengan harapan dan perkiraan bahwa mereka akan segera 

mampu menjatuhkan pemerintah. Ketiga, pemerintah bereaksi keras 

dengan membendung dan menekan upaya pihak oposisi memobilisasi 

kekuasaan politik. Keempat, pemerintah dan para pemimpin oposisi 

menyadari munculnya kekuatan tandingan untuk mengadakan transisi 

yang disetujui kedua belah pihak. 

Dengan demikian, proses politik yang mengarah pada 

tranplacement, sering ditandai oleh tarik menarik antara pemogokan, 



protes dan demonstrasi di satu pihak dengan represi, pemenjaraan, 

tindak kekerasan oleh polisi, keadaan darurat, hukum darurat perang 

di lain pihak. 

5. Kegagalan Demokrasi  

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung 

pada empat faktor kunci yaitu: pertama, komposisi elit politik. Kedua, 

desain institusi politik. Ketiga, kultur politik atau perubahan sikap 

terhadap politik di kalangan elit dan non elit. Keempat, peran civil society 

(masyarakat madani).  

Keempat faktor itu harus berjalan secara sinergis (bekerja sama) 

dan sebagai modal untuk mengonsolidasikan (keteguhan) demokrasi. 

Karena itu seperti dikemukakan oleh Azyumardi Azra langkah yang harus 

dilakukan dalam masa transisi Indonesia menuju demokrasi mencakup 

reformasi dalam bidang besar.  

Pertama reformasi sistem(constitutional reform) yang menyangkut 

perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem 

politik. Kedua reformasi kelembagaan (institutional reform and 

empowerment) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan 

lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya 

politik (political culture) yang lebih demokratis.
42
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6. Demokrasi Negatif 

Demokrasi hanyalah salah satu sistem bernegara, hal yang 

ditawarkan bukan merupakan bentuk final sebuah sistem bernegara. Oleh 

karena itu sangat memungkinkan terdapat sisi-sisi negatif dari yang 

ditawarkan, di antaranya : 

1. Demokrasi Oligarkis atau Demokrasi Terbatas; adalah demokrasi yang 

didominasi oleh kelompok dan kalangan tertentu. Mereka 

menggunakan demokrasi sebagai tujuan mempergemuk kepentingan 

politik, yang konsensusnya tidak saja berhubungan dengan materi, 

melainkan juga bersifat non materi. Seperti membangun pengaruh 

dalam masyarakat untuk mencari jabatan tertentu. Legalitas 

kepemimpinan mereka dibentuk melalui badan-badan peradilan, 

legislatif, dan eksekutif yang sebelumnya telah dipersiapkan dan diisi 

oleh aktor-aktor oligarkis, sederhananya kelompok elite tersebut 

memiliki hak untuk mengintervensi proses lajunya demokrasi. 

Kesimpulannya dominasi elite tertentu sangat merusak 

keberlangsungan demokrasi. 

2. Demokrasi yang Didominasi Massa; adalah sistem dengan aktor massa 

yang memiliki kekuatan kolektifitas dan berkuasa di atas penguasa 

tradisional. Mereka menggerakkan reformasi dari bawah untuk 

menyerang kekuatan-kekuatan para elite ploitik. Proses penyampaian 

aspirasi terkadang terlalu berlebihan dan cenderung anarkis karena 

merasa menang secara jumlah kolektifitas, hasilnya konfrontrasi-



konfrontrasi antara dominasi massa dan elite politik malah 

menghancurkan demokrasi. 

3. Demokrasi Totalitersime; adalah bentuk berdemokrasi yang di 

dalamnya rakyat tidak bisa bebas berkehendak, karena urusan individu 

dan pribadi rakyat tidak terlalu penting. Sebaliknya setiap rakyat harus 

menjunjung tinggi cita-cita yang digariskan dalam sistem politik 

negara. Contoh sederhananya adalah porblem Jerman dengan ideologi 

Nazi pada masanya. 

4. Otoritarianisme Demokrasi; adalah faham demokrasi yang di dalamnya 

dipimpin oleh penguasa otoriter, fungsi parlemen hanya syarat 

berdemokrasi, kerjanya hanya berbasa-basi bermusayawarah untuk 

mufakat, padahal bentuk final suatu keputusan tetap berada pada 

tangan penguasa yang otoriter. Rakyat berada pada jalur terlemah, 

rakyat tidak diberikan ruang untuk menuntaskan keinginannya apabila 

bertentangan dengan pengusa. Ciri-ciri sistem politik model demikian 

biasanya didukung oleh kekuatan bersenjata dari pihak militer. Praktik 

demokrasi yang otoriter banyak diterapkan di negara-negara Afrika, 

pada masyarakat internasional mengatakan negaranya menjunjung 

demokratisasi, namun dipraktikkan dengan cara otoritarianisme. 

C. Konsep majelis syura dalam tata politik islam  

Impleemntasi konsep Syura, tentu dalam konteks prinsip 

ketatanegaraan Islam sangat terkait erat dengan upaya penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance), mengayomi kehidupan umat, 



dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama (al-maṣahat al-

ammah). Demikian pula yang diungkapkan oleh Syathibi, bahwa unsur 

utama dari teori sumber hukum (selain Alquran dan Assunnah) adalah 

seperti ijma' dan kemaslahatan orang banyak. Hal ini dirumuskan atas 

dasar prinsip-prinsip yang universal (Kulliyat).  Prinsip-prinsip yang 

bersifat umum inilah yang membentuk dasar-dasar syari'ah yang 

bersumber dari kumpulan prinsip-prinsip khusus (juz‟iyyat).
43

 

Selanjutnya, jika didasarkan pada proses suksesi selama pemilihan 

khulafa al-rasyidun dan tahapan-tahapan konsensus yang mengiringinya, 

maka syura dalam perspektif sahabat nabi SAW dalam memilih kepala 

negara dapat dirumuskan dalam beberapa point, yaitu: 
44

 

1. Dalam suatu negara, pemilihan kepala negara sepenuhnya 

bergantung kepada masyarakat umum dan tak seorang pun yang 

berhak untuk mengangkat dan dengan paksaan atau kekerasan 

sebagai amir mereka.  

2. Pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip kehendak bebas 

kaum muslimin dan tanpa adanya pemaksaan atau ancaman. 

3. Pemilihan harus dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang 

sebagai pelaksana jalannya pemilihan. 
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Dalam sisi teknis, menurut Al-Jabiri, prinsip-prinsip yang harus dipegang 

dan diamalkan sesuai perkembangan syura adalah :
45

 

1. Prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan 

beroposisi;  

2. Prinsip akuntabilitas dan integrasi serta peninjauan ulang terhadap 

konsep kekebalan hukum;  

3. Prinsip pergantian kekuasaan dan penentuan ketentuan 

kewenangan masing-masing;  

4. Menghindari pemilihan berdasarkan kelompok, mazhab dan agama 

dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya, serta 

berpegang teguh pada prinsip.  

D. Patologi Politik 

Term “patologi”, dalam bahasa Inggris pathology, yang berarti 

ilmu tentang penyakit, oleh karena itu istilah ini cukup familiar dalam 

dunia medis. Namun demikian, istilah ini muncul juga dalam ilmu sosial, 

yaitu patologi sosial, yang berarti ilmu tentang penyakit masyarakat. 

Analog dengan ini, maka patologi politik dapat disebut sebagai ilmu 

tentang penyakit politik dengan berbagai dimensinya, yang ingin 
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disembuhkan dengan reformasi. Akan tetapi, semangat reformasi harus 

menyentuh posisi-posisi kunci, jika ingin berhasil.
46

 

Oleh karna itu Patologi Politik menurut Dr. M. Sidi Ritaudin dalam 

Jurnal TAPIs yang berjudul Kungkungan Patologi Politik Hancurnya 

Budaya Luhur Bangsa menurut beliau kesalahan mendasar bagi para 

politisi dalam kiprahnya adalah menempatkan politik sebagai tujuan, 

kemudian demi mencapai tujuan menghalalkan segala cara. Lebih dari itu, 

mengartikulasikan politik sebagai kekuasaan dan kekuasaan berarti uang, 

maka politik menjadi jalan hidup yang harus dilewati. Oleh karena itu 

dapat diidentifikasi, paling tidak, ada tiga bentuk patologi politik yang 

sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain 

adalah: 
47

 

a. Transaksional Politics 

Penyakit politik ini biasanya lebih dikenal dengan istilah Politik 

Dagang Sapi (politik transaksi/ janji-janji atau kesepakatan-

kesepakatan antar politikus atau inkonstituen dan lain-lain) penyakit 

politik yang satu ini biasanya syarat akan kepentingan dimana seorang 

pemimpin yang terjangkit oleh penyakit yang satu ini mempunyai ciri-

ciri dimana ada sosok yang berpengaruh  besar dibelakangnya yang 
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akan mengendalikannya. Karna biasanya sosok tersebutlah 

penyandang dana yang juga mempunyai tujuan terselubung.
48

 

b. Abuse Of Power 

Penyakit politik yang satu ini adalah Penyalahgunaan kekuasaan 

dimana sering sekali muncul ke permukaan pada para pemimpin yang 

arogan, sombong dan mentang-mentang. Biasanya penyakit politik ini 

kerap kali terjadi, terlebih lagi jika kontrolnya lembek.
49

 

c. Conflict Of Interest 

Penyakit politik yang lain adalah conflict of interest, yaitu 

pertentangan kepentingan. Pada awalnya, waktu masih sebagai rakyat 

biasa, berkoar-koar ingin membela rakyat. Ironisnya, setelah berkuasa 

“niat”nya pun berubah. Sifat aji mumpung berlaku, dan kemudian 

muncul keinginan untuk melanggengkan kekuasaan, ingin menimbun 

harta, ingin mengajak kroni-kroni dan keluarga dan lain sebagainya, 

sehingga timbullah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tubuh birokrasi 

pemerintahan.
50

 

E.  Kriteria Pemilu Yang Demokratis  

Pelaksanaan pemilu memiliki keterkaitan yang erat antara negara 

demokrasi dan negara hukum. Menurut Mahfud MD dalam demokrasi 

pemilu di Indonesia mengatakan dan menegaskan pemilu merupakan salah 

satu cara pelaksanaan demokrasi, melalui pemilu rakyat dapat memilih 
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wakil-wakil yang membentuk produk hukum serta dapat melakukan 

pengawasan pelaksanaan hukum.
51

 Sedangkan menurut Austin Ranney ada 

delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:
52

 

1. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)  

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap 

warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang 

publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga 

negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di 

DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada 

yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu 

ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani 

hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 

(DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga 

negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota 

DPR dan DPRD.  

2.  Kesetaraan bobot suara  

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih 

diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua 

pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan 

jabatan dan kedudukan. 
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3.  Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang 

berbeda  

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang 

nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain 

dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, 

kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan 

antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih 

rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang 

berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih idiologi.  

Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang 

mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang 

diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah 

ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan 

pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi 

disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.  

4.  Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu 

yang dipandang  mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.  

Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri 

sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya 

kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah 

kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternativ yang 

terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di 

dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan 



mengangkat calon wakilrakyat dimana dengan cara tersebut 

kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin 

dalam pemilu. 

5. Persamaan hak kampanye  

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak 

mungkin, dimana para calon memperkenal diri dan 

mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua 

calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk 

melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan 

adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.  

6.  Kebebasan dalam memberikan suara  

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya 

setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya 

tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan 

haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat 

memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.  

7. Kejujuran dalam penghitungan suara  

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam 

proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu 

akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan 

dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya 

upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya 

masuk kedalam badaan perwakilan rakyat. 



8. Penyelenggaraan secara periodik  

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam 

menentukan waktu penyeleanggaraan pemilu, dalam arti 

penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas 

kehendaknya sendiri. Dimana pada umunya pemilu 

diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang 

sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan 

adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta 

pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi 

penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria 

tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, 

maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang 

amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis. 

Pemilihan Umum didalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu: 

 Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan 

dan alternatif kebijakan umum (public policy) 

 Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari 

masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melewai wakil 

wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi 

sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin 



 Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang 

dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut 

sera dalam proses politik.
53

 

F. Ayat Al- Qur’an Tentang Prilaku Curang 

Islam menaruh perhatian sangat penting terhadap prilaku 

kecurangan. Betapa pentingnya masalah ini sehingga dalam Al–Qur’an 

terhadap surah khusus yg membicarakan prilaku orang-orang curang, 

yakni Surah Al-Mutaffifin (QS. 83 ayat 1-6). 

                              

Yang artinya :  

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (1) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 

lain, mereka mengurangi. (3) Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (4) pada suatu hari yang besar, 

(5) hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (6)
54
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Al-Muthaffifin adalah jamak dari kata tunggal (mufrad)Al-

Muthaffif, isim fail (sebutan bagi pelaku kecurangan), yaitu orang-orang 

yang berbuat curang dalam melakukan transaksi bisnis. Perilaku curang ini 

disimbolkan dengan inkonsistensi Al-Muthaffifin yang di saat-saat mereka 

menerima takaran/ timbangan, dalam kedudukannya sebagai pembeli, Al-

Muthaffifin menuntut supaya takaran/timbangan benar-benar dipenuhi, 

sementara di saat-saat mereka melakukan penakaran/penimbangan dalam 

kapasitasnya sebagai penjual, mereka melakukan pengurangan terhadap
55

  

Menurut Ibnu Kastir kalimat ath-thathfif artinya pengambilan 

sedikit dari timbangan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam 

timbangan. Jadi al-muthaffifiin para pelaku kecurangan tersebut. Karena 

itulah surat ini diberi nama Al-Muthaffifin. Rahasia dipilihnya kalimat ini 

padahal arti sebenarnya sedikit adalah karena yang diambil mereka 

sebenarnya sedikit sekali, tetapi dosanya besar. Isi pokok surat ini adalah 

ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, 

serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina 

orang-orang beriman
56

 

Membangun kejujuran sosial itu sama pentingnya dengan 

membangun kejujuran invidual antara manusia dengan Tuhannya (hablum 

minallah). Dengan demikian, perintah dasar agama adalah membangun 

                                                             
55. M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian 

alQur‟an(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 118 

56 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirannya (Edisi Yang 

Disempurnakan)(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 585 

 



kejujuran (akhlak): jujur kepada Tuhan dan jujur kepada sesama manusia. 

Komitmen jujur ini terpatri dalam kalimat tauhid “Laa ilaaha illallah 

Muhammad ar Rasulullah“. Secara jujur kita katakan bahwa “Tidak ada 

Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah”. 

Perilaku curang merupakan bentuk kerusakan moral yang dapat 

merusak tatanan kehidupan manusia. Meskipun konteks curang yang 

disebutkan pada Surah Al-Mutaffifin tersebut dalam masalah perdagangan 

(mengurangi takaran), tapi hal itu tidak berarti mentolelir kepada 

kecurangan yang lain. Kecurangan dalam politik justru lebih berbahaya 

dibanding kecurangan lainnya. 
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