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ABSTRAK 

  

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa 

pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti 

kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarkan pada 23 

September 2020 untuk memilih 9 Gubernur, 224 Bupati, dan 37 walikota secara 

serentak termasuk Kota Bandar Lampung. Sebelum Indonesia terkena pandemi 

Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan 

pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Saat ini Indonesia sedang berada di masa 

pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat mematuhi protokol kesehatan 

berupa menggunakan masker di luaran rumah, jaga jarak (social 

distancing),mencuci tangan.  

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah. 1. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan  

Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19, 2. 

Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

lapangan (Field Reaserch), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara 

wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisisnya 

deskriptif, interpretative yang mengutamakan uraian kata-kata. Adapun lokasi 

penelitiannya yaitu di kantor KPU Kota Bandar Lampung. Populasi data 

penelitian ini adalah 27 Orang yang meliputi : 5 Komisioner KPU Kota Bandar 

Lampung dan 22 Staf KPU Kota Bandar Lampung.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung telah selesai 

dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang diajurkan oleh 

Pemerintah, walaupun di tengah situasi pandemi virus Covid-19 bisa dijalankan 

dengan sukses dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa para 

pemilih, peserta sekaligus penyelenggara pemilihan. KPU Kota Bandar Lampung 

berhasil dan sukses menyelenggarakan perhelatan Pilkada tanggal 9 Desember 

2020. Diantara keberhasilan itu adalah bahwa Pilkada serentak 2020 dilaksanakan 

dengan menerapkan protokal kesehatan secara ketat disemua tahapan sehingga 

Pilkada tidak menjadi cluster baru Covid-19 di Indonesia. Keberhasilan lainnya 

adalah bahwa angka tingkat partipasi pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 

2020 mengalami naik 69 % dari 66 % pada saat Pilkada 2015. 
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MOTTO  

  
                         

                         

        

 
“Wahai  orang-orang  yang  beriman! Taa t i lah  Al lah  dan  taa t i lah 

Rasul  (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka  

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman 

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

baik akibatnya.” 
(QS An-Nisa (4) : 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan lebih lanjut pembahasan skripsi ini penulis 

akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Judul 

skripsi ini adalah  “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”. Judul tersebut terdiri 

dari beberapa istilah pokok sebagai berikut : 

Tinjauan adalah hasil meninjau dari pandangan atau pendapat sesuatu 

tokoh atau referensi suatu ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya. Kegiatan 

pengumpulan data pengolah, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.
1
 

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan penganturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Fiqh Siyasah adalah suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman 

kehidupan manusia dalam bernegera demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu senndiri berdasarkan Hukum Islam. 

                                                             
1
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008). 
2
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

PrenadaMedia, 2014), 4. 



2 
 

 
 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
3
 

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan pemilihan umum 

untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di 

Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat menjadi kepala 

daearh dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 

Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota untuk daerah kota.
4
 

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya Penyakit 

coronavirus 2019 (coronavirus disease 2019, singkatan dari Covid-19) 

diseluruh dunia. Penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus 

yang baru ditemukan. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat 

menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang menyerang sistem 

pernapasan.
5
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang mempunyai 

kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden 

dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan 

lembaga lainnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat disejajarkan 

                                                             
3 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), 70. 
4
 Rapung Samuddin, Fikih Demokrasi : Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat 

Pemilu dan Politik, (Jakarta: Gozian Press, 2010), 83. 
5
 Anwar Daud, dkk, Penanganan Coronavirus (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif 

Kesehatan Masyarakat, (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020), 6.  
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keduduknya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya 

ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.
6
  

Berdasarkan istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 

(Studi di KPU Kota Bandar Lampung)” yaitu bagaimana pelaksanaan 

pemilihan umum Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Kota Bandar 

Lampung yang dilihat dari sudut pandang ilmu hukum tatanegara Islam. 

B. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum pada 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah 

negara hukum.
7
 

Sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada bentuk negara 

Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang 

menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam 

suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat”. Negara Indonesia sendiri merupakan republik, hal ini dibuktikan 

                                                             
6
 Rudi Santoso.. “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan 

Demokrasi Berintegritas”. Nizham. Vol.7. Juli-Desember 2019. 1. 
7
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), 268.  
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pada Pasal (1) ayat (1). Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
8
  

Pancasila adalah sebagai suatu konsep dasar negara Indonesia yang 

meliputi kesetaraan dan toleransi adalah wujud dari demokrasi itu sendiri,  

karena itu cukup beralasan jika Nurcholish Madjid menegaskan bahwa modal 

utama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia ialah Pancasila, sedangkan 

tempat tinggal demokrasi ialah masyarakat madani yang didalamnya ada 

heterogenitas masyarakat.
9
 

 Pilkada merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi 

dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan di dalam 

menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. 

Pilkada merupakan sebuah pintu gerbang untuk mewujudkan suatu 

pemerintahan yang dapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pilkada 

dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur, langsung, dan rahasia, maka 

terwujudlah pilkada yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-

tahapan penyelenggaran pilkada dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
10

 

Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta 

untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh 

dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan 

                                                             
8
 Suaiba, Efektivitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi pemerintahan Kecamatan, Jurnal 

Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26, No. 2, (2020), 239. 
9
  Rudi Santoso, Agus Hermanto. ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA 

NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia). Nizham. Vol. 8 . No 2 (2020). 
10

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 

1992), 28. 
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tentang pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis.
11

 

Pemerintahan tentunya sangat diperlukan pemimpin yang adil dan 

tidak akan berbuat zalim kepada rakyatnya merupakan hal yang sangat utama 

untuk menjadi seorang pemimpin kepala daerah, sebagaimana yang 

diterangkan dalam Al-Qur‟an.  

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang 

berbunyi: 

                             

                 

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka‟bah) tempat berkumpul 

dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu 

tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 

“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, 

orang yang rukuk dan orang yang sujud. (Al-Quran Surat Al-Baqarah: 124). 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus adil dan 

orang-orang zalim tidak boleh menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim adalah 

hamba Allah SWT, setelah melalui proses pendekatan diri kepada Allah 

SWT, hingga naik menjadi kekasih Allah atau Khalilullah. Setelah menjadi 

khalilullah naik lagi menjadi Rasulullah dan saat beliau menjadi Rasulullah 

SAW, Allah Ta‟ala mengangkatnya menjadi imam bagi seluruh manusia. Saat 

Ibrahim berharap agar semua keturunannya menjadi imam. Allah Ta‟ala 

                                                             
11

 Wery Gusmansyah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) ,1. 
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menjawab bahwa kepemimpinan tidak akan jatuh ke tangan orang-orang 

zalim. 

Perdebatan politik hukum pilkada itu menemukan ujungnya. UU No. 

18 Tahun 2015 menegaskan bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung dan 

serentak. Terlihat dari Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, “Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis”. Pasal 3 ayat (1) juga 

menyebutkan, Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara 

serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12

 

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dimulai pada tahun 2015 

secara bertahap hingga dijadwalkan akan dilakukan serentak seluruh 

Indonesia nanti pada tahun 2027 yang akan melibatkan sekitar 35 Provinsi, 

417 Kabupaten dan 98 Kota.
13

 Pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan 

babak baru dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah untuk pertama 

kalinya penyelenggaran pemilihan dilakukan secara serentak di 9 provinsi, 22 

kabupaten, dan 36 kota, yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa 

jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 

2016. 

                                                             
12

 Rambe Kamarul Zaman, Perjalanan Panjang Pilkada Serentak,(Jakarta: PT Mizan 

Publika,2016), 65-66. 
13

 Khairuddin dan M. Iwan Satriawan,  Hukum Tata Negara, (Depok: PT 

RajaGrafindo,2018), 81. 
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Tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang 

telah diyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World 

Hearth Organization) yang telah terjadi di sebagian besar negara-negara di 

seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang telah menimbulkan banyak korban 

jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah 

ditetapkan sebagai bencana nasional. 

Wabah Pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan rakyat dan 

berdampak kepada pelemahan berbagai sektor. Keadaan ini membuat agenda 

ketatanegaraan turut ditunda, pemiliham kepala daerah juga tidak lepas dari 

perhatian. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, 

Presiden menyerukan untuk melakukan jaga jarak dan menghidari kegiatan 

yang melibatkan orang banyak. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan 

keadaan mendesak, melalui kekuasaan presiden sebuah kebijakan penundaan 

pilkada turut dihadirkan dalam bentuk Peraturan  Pemerintah Undang-

Undang sebagai upaya legasi. 

Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-

Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 
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Tahun 2020 yang semula diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 

diundur pada 9 Desember 2020.
14

 

Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang 

di dalam Keputusan KPU. Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang 

Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020. 

Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 tahapan penyelenggaran 

pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia 

pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, 

pembentukan Panitia Pemuktahiran  Data Pemilih, serta pemuktahiran dan 

penyusunan daftar pemilih.
15

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara yuridis memiliki 

tanggungjawab menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi bernama pemilu 

baik memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta 

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai 

demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
16

 

Sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tahapan 

Pilkada secara langsung dibagi menjadi dua tahap, yang terdiri dari: (i) tahap 

                                                             
14

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan 

Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Pasal 1  ayat 1. 
15

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Pasal 8c. 
16

 Rudi Santoso, “ Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan 

Demokrasi Berintegritas”, Nizham, Vol. 7,  No. 02, (Juli- Desember 2019), 1. 
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persiapan dan (ii) tahap pelaksanaan. Tahap pertama, yakni Tahap Persiapan, 

yang meliputi: (i) dalam tahap persiapan DPRD memberitahukan kepada 

daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan; (ii) KPUD 

dengan adanya pemberitahuan dimaksud kepala daerah berkewajiban untuk 

menyampaikan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah kepada 

pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepada 

DPRD; (iii) KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana 

penyelenggaran Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang   

meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan Pilkada, membentuk Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan 

dan pendaftaran pemantau; dan (iv) DPRD membentuk Panitia Pengawas 

Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan 

Tinggi, Pers, dan Tokoh masyarakat. 

Tahap kedua, Tahap Pelaksanaan, yang meliputi: Tahap pelaksanaan 

meliputi penetapan daftar pemilihan, pengumuman pendaftaran dan 

penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, 

penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, pengusulan pasangan 

calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih.
17

  

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 

memiliki permasalahan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan 

masyarakat. Pemerintah dinilai masyarakat tidak tepat dan presiden tidak 

mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang 

                                                             
17

 Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2009), 81. 
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mana kasus positif terifeksi Covid-19 setiap hari semakin bertambah dan 

angka kematian terus mengalami kenaikan. Seperti banyak yang masyarakat 

ketahui bahwa momentum politik seperti pilkada ini tentunya akan banyak 

menimbulkan kerumunan di setiap tahapan prosesnya serta akan 

menggunakan anggaran yang lebih banyak dari biasanya dan menurut 

masyarakat pemerintah seharusnya lebih fokus pada penanganan penekanan 

penyebaran virus tersebut. 

Masyarakat berpendapat bahwa, situasi darurat ini jangan 

memaksakan tahapan penyelenggaran pemilihan kepala daerah, hanya akan 

membuat penyelenggaraan yang tidak optimal. Bahkan banyak masyarakat 

yang terang-terangan menentang tetap dilaksanakannya pemilihan kepala 

daerah dan memilih golput (golongan putih) sebagai bentuk kekecawaan 

terhadap keputusan pemerintah yang tidak fokus dalam menangani Covid-19. 

Tak hanya menuai banyak asumsI dari kalangan masyarakat saja akan tetapi 

sejumlah epidemiolog juga telah mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah tahun 2020 berpotensi besar menciptakan lonjakan kasus 

Covid-19. 

Masih banyaknya masyarakat Kota Bandar Lampung yang tidak mau 

mengikuti pemilihan suara di TPS secara langsung karena masih tingginya 

angka penyebaran Covid-19 dan membuat masyarakat ketakutan dengan virus 

covid-19 tersebut yang membuat masyarakat berpikir berkali-kali karena 

angka kasus positif dan kematian setiap hari terus bertambah karena virus 

covid-19. Hal ini yang membuat masyarakat sempat ragu untuk berpartisipasi 

dalam pemilihan walikota tersebut. 
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Tantangan berat penyelenggaran Pilkada di masa pandemi Covid-19 

ini tidaklah ringan. Dibutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan komitmen 

semua pihak agar dari sisi teknis penyelenggaran Pilkada berhasil. Selain itu 

Pilkada ditengah pandemi harus dipastikan tidak menjadi klaster baru 

penularan virus Covid-19 baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara 

khususnya petugas pilkada di lapangan. 

Berdasarkan Permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah 

judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bandar Lampung). 

C. Fokus Penelitian  

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat terarah dan untuk 

menghindari meluasnya cakupan penelitian. Berdasarkan itu maka untuk 

mempermudah dalam melakukan dalam penelitian, peneliti membatasi 

masalah yaitu untuk menguji “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19” (Studi Pada Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yamg 

akan penulis  bahas adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 

pada masa Pandemi Covid-19 Tahun2020 ? 
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2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Bandar Lampung pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020? 

 

E. Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar 

Lampung pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Daerah Kota Bandar Lampung pada masa Pandemi Covid-19 

Tahun 2020. 

F. Manfaat  Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai 

pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di masa pandemi covid-19 

Kota Bandar Lampung dan menambah literature mengenai hal tersebut 

bagi Fakultas Syari‟ah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). 

2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dan sebagai salah satu tugas akhir 

yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswi sekaligus sebagai syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari‟ah UIN Raden 

Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan Pustaka merupakan suatu bagian dari skrispi yang bersifat 

sentral. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, seseorang dapat 

mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang penelitian yang 
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dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang 

dilaksanakan.
18

 

Sejauh peneliti mencari sumber data tentangf judul penelitian diatas, 

penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu. Meskipun terdapat 

kesamaan dalam bentuk buku, karya ilmiah dan skripsi mengkaji tentang 

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada 

Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung). Adapun 

karya ilmiah yang berhubungan dengan judul diantaranya: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Wanto Fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah tentang 

Etika Kampanye Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Lampung 

Barat (Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat)”.
19

 Penelitian 

tersebut berfokus  pada etika kampanye politik pada pilkada  serentak 

Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat. Adapun yang menjadi 

permasalahannya adalah bagaimana pandangan politik Islam terhadap 

kampanye politik pada pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten 

Lampung Barat. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui etika 

kampanye politik pada pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten 

Lampung Barat menurut Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan sifat penelitiannya  deskriptif, Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan yaitu observasi wawancara, dan dokumentasi, 

                                                             
18

 Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Yogyakarta: Paradikma, 

2005), 74. 
19

 Haris Wanto, “ Analisis Fiqh Siyasah tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada 

Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat : Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat”, (Skripsi, 

UIN Raden Intan Lampung, 2019). 
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kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa 

etika kampanye politik pada pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten 

Lampung Barat menurut KPU setempat berjalan sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 

2016. Tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mata masyarakat 

Lampung Barat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. 

b. Penelitian yang dilakukan Mat Khoiruddin Fakultas Syariah UIN Raden 

Intan Lampung dengan judul  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran 

dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam Pengawasn 

Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015”.
20

 Adapun yang 

menjadi permasalahannya dalam skripsi adalah bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap peran dan fungsi panwaslu dalam pengawasan 

pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Tujuam yang ingin 

dicapai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan 

masalah diatas terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini dapat berguna 

sebagai upaya perluasan pengetahuan dan peningkatan menulis karya 

ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya hukum tatanegara dan politik (siyasah). Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 

(field research) dengan sifat penelitiannya  deskriptif, Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi wawancara, dan 

dokumentasi, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil 

penelitian bahwa Panwaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan 

                                                             
20

 Mat Khoiruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas 

Pemilu (PANWASLU) dalam Pengawasn Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015” 

(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017). 
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Pemilukada Kota Bandar Lampung tersebut telah melakukan tugas dan 

fungsinya berdasarkan hak dan kewajibannya. 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun yang penulis 

gunakan dalam penulisan  skripsi ini, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field 

research).
21

 Penelitian  lapangan bermaksud mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu 

sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian 

lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada respoden.
22

 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni “suatu penelitian 

yang memiliki tujuan untuk mengambarkan dan menguraikan secermat 

mungkin mengenai suatu objek, fokus, gejala atau objek tertentu yang 

menjadi bahan objek dalam suatu penelitian.
23

 Berdasarkan hal ini 

penulis ingin mengambarkan dan menguraikan mengenai Tinjauan Fiqh 

Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada masa 

pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Bandar Lampung). 

                                                             
21

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: CV. Mandar 

Maju,1996)  81. 
22

 Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2000), .5. 
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, 

Cet. Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),114. 
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2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer  

  Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau 

digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.
24

 

Sumber data tersebut hasilnya biasanya melalui wawancara, observasi 

dan pendapat dari para narasumber. Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh langsung dari Ketua , Anggota, dan Staff  KPU Kota Bandar 

Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari  seseorang peneliti 

secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui 

sumber lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan 

oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial 

maupun non komersial.
25

 Misalnya dalam penelitian tersebut 

menggunakan data sekunder yaitu Al-Qur‟an, Sunnah, buku-buku, teori 

fiqh siyasah, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, dan jurnal hasil penelitian. 

  

                                                             
24

 Ibid, 114.  
25

 Galang Taufani, Suketi, Metode Penelitian Hukum, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 

2018),  215. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan dijadikan 

sebagai sumber bahan data, baik manusia maupun bukan manusia. 

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota 

dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.
26

 Adapun 

populasi dalam penelitian tersebut berjumlah 27 orang terdiri dari 5 

Komisioner KPU dan 22 Staff KPU Kota Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
27

 Penulis 

dalam penelitian ini menentukan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan 

berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan 

mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
28

 Yakni untuk memilih 

respoden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan 

masalah yang dipecahkan. Adapun yang menjadi sampel pada 

penelitian tersebut berjumlah 6 orang yang terdiri dari Ketua KPU Kota  

Bandar Lampung, anggota KPU Kota Bandar Lampung, Kasubag 

Teknis Penyelenggaran dan Hupmas KPU Kota Bandar Lampung, 

Kasubag Perencanaan Data dan Informasi dan Staff KPU Kota Bandar 

Lampung. 

                                                             
26 Juliansyah, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), 157. 
27

 Suharsimi Arikunto, Op-Cit, 175. 
28

 Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 

2014), 89. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewancara kepada respoden, dan jawaban-

jawaban respoden dicatat atau direkam.
29

  Peneliti tersebut 

menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan 

beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai 

keterangan mengenai permasalahan yang penelitian ambil. 

b. Observasi  

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
30

 Penelitian 

ini, yang dimaksudkan untuk mengamati secara langsung objek-objek 

yang diteliti yang berada di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang 

berbentuk tulisan, atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu 

yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, 

transkip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada 

yang ada hubungannya dengan tema penelitian.
31

 

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan 

untuk memperoleh data tentang: Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan 

                                                             
29 Ibid, 107. 
30

 Mohammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57. 
31

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 7. 
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Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung di masa Pandemi Covid-

19. 

5. Metode Pengelolahan Data  

Pengelolahan Data meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpu 

lkan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan 

didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu 

data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan 

ataupun dari literatur.
32

 

b. Rekontruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan di 

interprestasikan. 

c. sistematizing atau sistematisasi, yaitu “menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu: mengelompokkan data secara sistematis 

data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan 

urutan masalah.
33

  

6. Metode Analisis Data 

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 

adalah penulis menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode 

analisi kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih 

                                                             
32

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Bandung: PT Grafindo 

Persada, 2010), 56. 
33

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004), 9. 
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berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan 

dilapangan.
34

 

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu 

metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau 

peristiwa-peristiwa yang khusu itu ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian 

mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan 

dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan 

dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang 

benar. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima 

bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut. 

BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar 

belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian terdahulu yang relevan, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang 

sub bab 1 adalah Fiqh Siyasah yang terdiri dari pengertian Fiqh Siyasah, 

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, dan Sumber Kajian Fiqh Siyasah. Sub bab 2 

Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Siyasah yang terdiri dari Makna 

Pemimpin dalam Siyasah, Kriteria Pemimpin yang Ideal dalam Islam, Dalil 

Pemilihan Kepala Daerah Menurut Islam, dan Mekanisme Pemilihan Kepala 

                                                             
34

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 8. 
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Daerah dalam Siyasah dan sub bab 3 adalah Pelaksanaan Pilkada Serentak 

Tahun 2020 yang terdiri dari Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

(PILKADA), Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-

19, dan Teknis Pelaksanaan Pilkada secara Langsung Tahun 2020 Pada Masa 

Pandemi Covid-19. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan 

memaparkan tentang sub bab 1 adalah Gambaran Umum Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Profil Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Letak Geografis KPU Kota 

Bandar Lampung, Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Bandar Lampung, Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Bandar Lampung, Anggota Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, 

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung 

dan sub bab 2 adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Pada Masa Pandemi 

Covid-19  di Kota Bandar Lampung Tahun 2020, Teknis Pelaksanaan Pilkada 

Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterapkan di Kota Bandar Lampung, 

Faktor Penghambatan dan Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pilkada 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung Tahun 2020, 

Partisipasi Pemilih di Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2020  , dan Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kota  Bandar 

Lampung Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19. 
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BAB IV Analisis Data pada bab ini penulis akan memaparkan tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Bandar Lampung 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Bandar Lampung 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. 

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari 

hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai 

keterangan tambahan dan tindaklanjuti mengenai penelitian skripsi untuk 

selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

  

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah  

Kata Fiqh Siyasah  berasal dari dua kata yaitu kata yaitu kata Fiqh 

yang secara bahasa  adalah faham yang mendalam dan kata yang kedua 

yaitu “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, 

dan pemerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan.
35

  

Secara istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman yang mempelajari 

tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-

dalinya yang rinci (tafsili). Jadi fiqh adalah suatu pengetahuan tentang 

hukum-hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur‟an dan Sunnah yang 

disusun oleh para ulama (mujtahid) dengan jalan penalaran dan usaha 

sunguh-sunguh (ijtihad).
36

 

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa kata fiqh adalah 

upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali 

hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam. 

Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, 

pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut pun mengalami perubahan 

dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi 

dan keadaan atau kondisi manusia itu sendiri.

                                                             
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group,2014), 2-3. 
36

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja 

Grafindo, 1993), 21. 
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Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah berasal dari kata sasa yang 

artinya mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik 

dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan 

bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat 

kebijaksanaan atas sesuatu yang  bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 

Dilihat dari segi terminologinya (Istilah) kata siyasah, menurut 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma‟luf 

memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia 

dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibnu Manzhur, 

menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa 

kepada kemaslahatan.
37

  

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat 

umum dan tidak melihat/ mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun 

tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang 

bernuasa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. 

Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia 

dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun 

perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan 

oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi 

                                                             
37

 Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syari‟ah,, (Jakarta:prenanda media,2003), 45. 
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Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
38

 

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian fiqh dan siyasah dari 

segi etimologis (bahasa), terminologis (Istilah) serta definisi-definisi yang 

dikemukan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian 

dari fiqh siyasah adalah salah satu aspek  hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana 

kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan 

kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada 

siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
39

 

Terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyâsah yang saling 

berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur yang 

perintahnya bersifat eksklusif dan; 2. Pihak yang diatur (unsur 

masyarakat). 

Menurut Ali Syariati fiqh siyasah berbeda fungsi dengan politik 

dan pemerintahan umum. Karena pemerintah dalam fiqh siyâsah  tidak 

hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang 

                                                             
38 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenada media Group,2014), 4. 
39

 Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI 

Press, 1991), 3. 
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sama menjalankan fungsi pengarahan (`ishlâh). Sebaliknya, politik dalam 

arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.
40

 

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani 

politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk 

senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai 

dengan pokok-pokok syariah yang kulli. Dengan demikian, rambu-rambu 

fiqh siyasah adalah: 1. Dalil-dalil kullî, baik yang tertuang di dalam Al-

Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW; 2.Maqashid al-syari‟ah; 3. 

Kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya. 

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala 

urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang 

muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga 

sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Di 

dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan 

demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, 

tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an 

memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya 

terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan 

Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain 

dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang 

yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. 

                                                             
40

 Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syari‟ah,, (Jakarta:prenanda media,2003),28. 
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Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di 

antaranya:  

                            

"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka 

bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu 

berbuat." (QS. Yunus 14). 

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa ta‟ala. Menjelaskan bahwa 

manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. 

Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk 

menopang tugas yang di embannya ini. Skill ini lah yang kemudian kita 

kenal dengan istilas siyasah. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa 

ta‟ala. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya 

diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada Ayat 

lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59. 

                        

                         

            

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal 

maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesainya) kepada Allah dan 

Rosulnya jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan 
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hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya 

adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian". (QS.an-Nisa 59) 

Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta‟ala. Menjelaskan kepada 

kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka 

bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai 

ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa ta‟ala dan Rosulnya. 

Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa 

ta‟ala dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika 

aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa 

ta‟ala dan Rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam 

ayat ini juga Allah Subhanahu Wa ta‟ala memberikan ketegasan kepada 

kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada 

perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesainnya harus 

dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali 

dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai 

ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta‟ala akan 

menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada 

masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh 

Allah Subhanahu Wa ta‟ala dalam firmannya surat al A‟rof ayat 96: 
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"Jikalau sekiranya penduduk negerinegeri itu beriman dan bertakwa 

kepada Allah, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah 

dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, 

maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".  

Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta‟ala. memberikan janji 

kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk 

tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ta‟ala. Oleh 

karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus 

berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah 

diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta‟ala bisa terealisir.  

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah 

nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus 

bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh 

amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 

58: 

                         

                            

"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." 
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Dalam ayat ini, Allah  menjelaskan kepada kita bahwa fiqh 

siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi 

ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan 

keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah 

dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas 

yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa 

tanggung jawab tanpa membeda-bedakan orang atau golongan tertentu 

yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. 

Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan 

responbility (amanah) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran 

dan kesuksesan sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat. Nilai-nilai 

selanjutnya yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai 

musyawaroh. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang 

dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawaroh jangan diputuskan 

oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau kholifah. 

Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat as-Syuro 

ayat 38:  

                        

          

 “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan 

dari apa apa yang telah kami rezqikan kepada mereka nafkahkan”. (QS. 

As-Syuro 38). 
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Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta‟ala, Menjelaskan kepada 

kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang 

menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan 

musyawaroh berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan 

cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu 

bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering 

sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu 

saja tanpa memikirkan golongan minoritas. 
41

  

Berdasarkan hal diatas, politik yang didasari adat istiadat atau 

doktrin selain Islam, yang dikenal dengan siyâsah wadl‟iyyah itu bukanlah 

fiqh siyâsah, hanya saja selagi siyâsah wadl‟iyyah itu tidak bertentangan 

dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima. 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari 

ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan 

negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, 

perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, 

kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan 

traktat. Fiqh Siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu‟amalah 

dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan 

negara dan pemerintahan.
42
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Perbedaan pendapat telah terjadi pada kalangan ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi 

menjadi tiga bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-

lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat 

teknis. 

Menurut Imam al- Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-

ahkam al-sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup yaitu: 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang Siyasah Dusturiyyah (peraturan 

perundang-undangan). 

b. Siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter). 

c. Siyasah qadha‟iyyah (peradilan). 

d. Siyasah harbiyyah (hukum Perang). 

e. Siyasah idariyyah (administrasi negara).
43

 

     Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu: 

a. Siyasah Qadla‟iyyah (Peradilan). 

b. Siyasah „Idariyyah (Administrasi Negara). 

c. Siyasah Maliyah (Keuangan dan Ekonomi). 

d. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Luar Negeri).
44

 

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah 

membuat peraturan perundangan-undangan yang dibutuhkan untuk 

mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya 

untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 
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mereka. Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang 

kajian saja, yaitu: 

a. Siyasah Qadla‟iyyah (Kebijaksanaan Peradilan). 

b. Siyasah Dauliyyah (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri). 

c. Siyasah Maliyyah (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara).
45

 

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, 

menyatakan bahwa objek kajian Fiqh Siyasah berkaitan dengan pekerjaan 

mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat 

persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari‟ah yang kita tidak peroleh 

dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-

nash yang merupakan syari‟ah aman yang tetap. 

Hasby membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan 

bidang yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan 

perundang-undangan). 

b. Siyasah Tasyri‟yyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan 

hukum). 

c. Siyasah Qadla‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan). 

d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter). 

e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan administrasi negara). 

f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan 

hubungan luar negeri atau internasional). 
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g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-

undang).
46

 

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian Fiqh Siyasah dapat 

disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu: 

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian 

ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri‟iyyah 

oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga 

yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi 

atau eksekutif.   

2. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar 

negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 

negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga 

negara. Bagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah 

Harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar dizinkan 

berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan 

senjata. 

3. Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. 

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan 

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak 

publik, pajak, dan perbankan.
47
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3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah 

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam 

pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat 

berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga 

dengan fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh 

siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan 

pegangan. Secara garis besar. Sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi 

sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi mebagi sumber-

sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur,an dan al-Sunnah, 

sumber-sumber tertulis selain Al-Qur‟an dan al-Sunnah, serta sumber-

sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu. 

Selain sumber Al-Qur‟an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja 

mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu 

sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, urf atau 

kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, 

pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. 

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi 

dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkunagn tersebut bersifat 

dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, 

kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat 

bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah 
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studi yang dinasmis, antispatif, dan responsif terhadap perkembangan 

masyarakat.
48

 

Seperti dijelaskan sebelumnya, sumber kajian fiqh siyasah adalah 

Al-Quran dan al-Sunnah yang dapat berkembang sesuai dengan tuntutan 

dan tatangan zaman. 

 

B. Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Siyasah 

1. Makna Pemimpin Dalam Siyasah 

Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur 

cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi 

kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, 

bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan 

kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam.
49

 

Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang 

pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun 

dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. 

Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. 

Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. 

Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personel-

personel yang dipimpinnya.  

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat 

besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya 
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sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk 

itu dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan 

yang memimpin (imam).  

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-

dasar yang sangat kuat dan kukuh. Dasar-dasar tersebut dibangun tidak 

saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktikkan sejak berabad-

abad yang lalu oleh Nabi Muhammad saw, para Sahabat dan Al-Khulafa' 

Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah 

serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan 

Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi 

oleh dunia Internasional.
50

 

Namun dalam perkembangannya, penerapan kepemimpinan Islam 

saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya 

terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya rangkaian 

konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang 

tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam 

mewujudkan negara yang terhormat, kuat dan sejahtera tampaknya masih 

harus melalui jalan yang panjang.  

Tokoh pemimpin (imam) menjadi harapan dalam penciptaan 

masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya 

negara. Karena itu pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna 

hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan, menjadi sumber pemuasan 

ambisi, akan mengakibatkan munculnya pemerintahan tirani. Keberhasilan 
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seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi 

tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa 

besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.  

Secara etimologi kepemimpinan berarti Khilafah, Imamah, Imaroh, 

yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin 

atau tindakan dalam memimpin. Sedangkan secara terminologinya adalah 

suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah 

upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi 

kenyataan. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah 

menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta 

mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai 

tujuan.  

Imam dinamakan khalifah, karena ia menggantikan Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam umatnya Oleh karena itu, imam 

dibenarkan dipanggil dengan sebutan, “wahai Khalifah Rasulullah!” 

Namun secara umum dipanggil khalifah. Para ulama berbeda pendapat, 

bolehkah imam dipanggil dengan sebutan, “wahai khalifah Allah?” 

sebagian ulama membolehkannya, karena ia menunaikan hak-hak Allah 

Ta'ala pada hamba-hamba Nya, dan juga karena firman Allah Ta'ala.
51
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     Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 

derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Surat Al-An‟am:165). 

 

Jumhur ulama tidak membolehkan penyebutan seperti itu, dan 

memvonis dusta orang yang mengatakannya. Mereka berkata, “khalifah 

(pemimpin) itu menggantikan orang yang hilang, atau meninggal dunia, 

sedang Allah tidak hilang atau mati. Pernah dikatakan kepada Abu Bakar 

Radhiyallahu Anhu, “wahai khalifah Allah" Abu Bakar menjawab,aku 

bukan khalifah Allah, namun khalifah rasulullah shallallahu Alaihi wa 

sallam.
52

 

Sedangkan tugas dan tanggung jawab yang dipimpin adalah 

mengambil peran aktif dalam menyukseskan pekerjaan yang 

dibebankannya tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas satu 

perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit diharapkan 

tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan baik. Bahkan 

sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. Inilah arti 

penting komitmen dan kesadaran bersama untuk menaati pemimpin dan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

2. Kriteria Pemimpin yang Ideal dalam Islam 

Seorang pemimpin merupakan sentral figur profil panutan publik. 

Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat 
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tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian, 

kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua 

karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan 

manfaat oleh orang lain.
53

 

Dalam konsep Syari‟at Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut : 

a. Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah yang dimaksud 

berkaitan dengan banyak hal, salah satu diantaranya berlaku adil. 

Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan 

atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan 

seluruh makhluk. Dalam al-Qur‟an surah an-Nisa‟: 58. 

ِت ِالّٰ  نّٰ َه يَْأُمرُُكْم َاْن تُ َؤدُّوا اْْلَمّٰ ََتُْكُمْوا َواَِذا َحَكْمُتْم بَ ْْيَ النَّاِس َاْن  ٓ  ى اَْهِلَهآ  ِانَّ اللّّٰ
ا يَِعُظُكْم بِه ٓ  بِاْلَعْدِل  َه نِِعمَّ هَ  ِانَّ  ٓ   ٓ  ِانَّ اللّّٰ ًعا َكانَ  اللّّٰ ي ْ ًرا ٓ  َسَِ ٨٥ - َبِصي ْ  

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Melihat”. 

Ayat diatas memerintahkan menunaikan amanat. Ditekankannya bahwa 

amanat tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya 

ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya 

“apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”. Ini berarti 
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bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara 

keseluruhan. 

b. Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, 

memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk 

dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggungjawab. 

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‟an surah An-Nisa‟: 83. 

                              

                           

                    

 “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan 

ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) 

apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara 

mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya 

(akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan 

Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah 

kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja 

(di antara kamu)”. 

Maksud ayat di atas adalah kalau mereka menyerahkan informasi 

tentang keamanan atau ketakutan itu kepada Rasulullah Saw apabila 

bersama mereka , atau kepada pemimpin-pemimpin mereka yang 

beriman, niscaya akan diketahui hakikatnya oleh orang-orang yang 

mampu menganalisis hakikat itu dan menggalinya dari celah-celah 

informasi yang saling bertentangan. 

1) Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal 

saleh, tidak boleh orang dzalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan 
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perintah Allah SWT dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang 

dzalim, batal kepemimpinannya. 

2) Bertanggung jawab dalam pelaksanaaan tatanan kepemimpinan 

sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. 

Sebaliknya Negara dan rakyat akan hancur bila dipimpin oleh orang 

yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw “Apabila 

diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya maka 

tungguhlah kehancuran suatu saat”.
54

 

c. Senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan Allah, seperti 

yang Allah jelaskan dalam Al-Qur‟an surat an-Nisa: 59. 

                      

                       

               

 “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

Ayat di atas merupakan perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, 

dan Ulil Amri (ulama dan umara). Oleh karena, Allah berfirman 

“Taatlah kepada Allah”, yakni ikutilah kitab-nya, “dan taatlah kepada 
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Rasul”, yakni pegang teguhlah sunnahnya, “dan kepada Ulim Amri di 

antara kamu”, yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan 

kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan ketaatan kepada 

kemaksiatan terhadap-Nya. Kemuduian apabila kamu berselisih tentang 

suatu hal maka kembalilah kepada al-Qur‟an dan hadist. 

Ayat ini turun tatkala terjadi sengketa antara orang Yahudi dengan 

seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Ka‟ab bin Asyraf 

agar menjadi hakim di antara mereka, sedangkan orang Yahudi 

meminta kepada Nabi saw. Lalu kedua orang yang bersengketa itu pun 

datang kepada Nabi saw yang memberikan kemenangan kepada orang 

Yahudi. Orag munafik itu tidak rela menerimanya, lalu mereka 

mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya, kata 

Umar kepada orang munafik “Benarkah demikian ?” “Benar” 

jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.
55

 

3. Dalil Pemilihan Kepala Daerah menurut Islam 

Pemilihan kepala daerah (apalagi pemilihan Presiden) secara 

langsung, dalam perspektif hukum Islam bukan hanya tidak bertentang 

dengan doktrin-doktrin Islam. Bahkan, pemilihan kepala daerah secara 

langsung sangat dianjurkan oleh Islam. Berdasarkan dalil-dalil di bawah 

ini: 

a. Prinsip musyawarah yang dijelaskan al-Qur‟an dalam Surat as-Syura 

ayat 38, yang berbunyi : 
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 “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan 

dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 

rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.  

b. Kedua, Surat Al-Imran ayat 159, yang berbunyi : 

                      

                       

                 

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 

maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, 

apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal". 

Dua ayat al-Qur‟an yang di kemukakan di atas menggambarkan 

dan memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan musyawarah yang 

diadakan di kalangan  rakyat dan musyawarah di kalangan pemimpin 

dengan rakyat. Urusan-urusan umat diperintah oleh Allah lewat ayat di 
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atas untuk dimusyawarahkan, antara lain menyangkut urusan-urusanb di 

bidang siyasah syar‟iyah.
56

 

c. Ketiga, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh „Auf bin Malik yang 

berbunyi: “pemimpin terbaik di antara kalian ialah pemimpin yang 

kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan 

merekapun mendoakan kalian. Dan pemimpin terburuk di antara kalian 

ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian, kalian 

melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian”. (H.R. Muslim). 

Untuk tercapainya kepala daerah yang benar-benar disenangi rakyat 

jalannya adalah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 

rakyat. Sehingga rakyat dengan sendirinya bisa memilih kepala daerah 

yang mereka cintai dan calon yang menang merupakan calon yang 

disenangi oleh rakyat. Disamping itu, calon terpilih juga akan menyayangi 

rakyat lewat kebijakannya yang pro rakyat di karenakan kepala daerah 

tersebut bertanggung jawab kepada rakyat. 

Pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan atau 

pengangkatan, secara de facto lebih menekankan kepada kepentingan 

politik para wakil rakyat dan kepala negara daripada penekanan 

kepentingan rakyat pada orang-orang yang dipilihnya. Dikhawatirkan 

nantinya terpilihnya para kepala daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi 

rakyat. 
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4. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dalam Siyasah 

Sistem politik umat Islam di masa klasik, sirkulasi kekuasaan tidak 

ditentukan oleh pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat. Prinsip yang 

disediakan dalam doktrin Islam adalah syura (musyawarah). Sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa syura merupakan sendi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus 

ditegakkan di muka bumi ini.  

Ada tiga periode besar dalam sejarah politik umat Islam. Periode 

pertama adalah periode sirkulasi kekuasaan para al-khulafa' al-rasyidin 

yang teratur. Sejak khalifah Abu Bakar hingga khalifah Ali bin Abi Thalib, 

sirkulasi kekuasaan dilaksanakan secara musyawarah, meskipun tidak 

menggunakan sistem pemilu seperti sekarang ini dipraktikkan.
57

                          

Al-Mawardi dan beberapa ulama lainnya menyebutnya ahlul ikhtiyar 

(orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilih). Merekalah yang 

diserahi tanggung jawab tersebut. Mereka bertugas untuk memilih setelah 

masa pencarian calon khalifah dan melakukan ijab kontrak. Mereka 

bertanggung jawab atas terlaksananya dan tercapainya pemilihan khalifah. 

Namun, di dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, mereka tidak 

bertindak seperti orang yang berenang dalam haknya Sendiri. Mereka 

bertindak sebagai wakil umat secara keseluruhan dalam menggunakan apa 

yang menjadi hak murni bagi umat. Mereka adalah kuasa usaha umat atau 

wakil umat.  
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Periode kedua adalah sirkulasi kekuasaan yang turun-menurun 

dalam sistem kerajaan Islam. Periode ini diejawantahkan dalam sistem 

pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyyah. Periode ketiga 

adalah sirkulasi kekuasaan di zaman sekarang yang beragam karena ada 

negara yang berbentuk kerajaan dan ada negara yang berbentuk republik.  

Ketika tidak ada seorang pun yang mau menegakkan keimamahan, 

tidak ada dari kaum muslimin yang bertanggung jawab kecuali dua 

kelompok. Yang pertama yaitu ahlul ikhtiyar sampai mereka mampu 

memilih seorang imam bagi umat, dan kelompok kedua adalah imamah 

(orang-orang yang memiliki kualifikasi imam) sehingga salah seorang dari 

mereka diangkat menjadi imam.  

Sebagian besar fuqaha membicarakan ahlul halli wal‟aqdi sebagai 

sebuah institusi yang belum terbentuk secara jelas. Hanya saja, dapat 

dipahami dari frekuensi pengulangan al-Mawardi dan yang lainnya 

mengenai ungkapan ahlul ikhtiyar bahwa institusi ini mesti terbentuk 

sebagai sebuah lembaga. Bentuknya diserahkan kepada umat itu sendiri 

sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Al-Mawardi berkata mengenai 

ahlul ikhtiyar, syarat-syarat yang layak dipertimbangkan berkenaan dengan 

mereka ada tiga yaitu: 

Pertama, keadilan yang integral dengan syarat-syaratnya. Keadilan 

adalah istigomah,integritas (amanah) dan sifat wara' atau dalam istilah 

sekarang kita katakan ketakwaan dan akhlak yang mulia. 
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Kedua, kapabilitas keilmuan yang dengannya ahlul halli wal 'aqdi 

dapat mengetahui yang berhak menjadi imam dan yang sesuai dengan 

syarat-syarat yang menjadi pertimbangan.  

Ketiga, memiliki sikap dan kebijaksanaan (al-Hikmah) yang akan 

mendorong memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan lebih 

dapat mewujudkan kemaslahatan umum.
58

 

Imamah (kepemimpinan) itu dapat terjadi dengan salah satu cara 

dari dua cara yaitu dengan pemilihan ahl alhall wa al-aqdi dan dengan janji 

(penyerahan kekuasaan) imam sebelumnya. Cara kedua ini disebut juga 

waliyatul ahdi. Cara ini diperkenankan atas dasar:  

a. Abu Bakar ra menunjuk Umar ra yang kemudian kaum muslimin 

menetapkan keimaman (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar 

tadi.  

b. Umar ra Menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada ahlu 

syura' (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan 

oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjukkan 

seseorang, tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada 

sekelompok orang (ahlu syara' yang berwenang).
59

 

Qadli Abu Ya‟la menjelaskan bahwa wilayah al-ahd itu dapat pula 

dilaksanakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab, baik garis 

lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah dengan syarat: Orang yang 

ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi 
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karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena 

persetujuan kaum muslimin.
60

 

Sedangkan jika anggota ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen) 

mengadakan sidang untuk memilih imam (Khalifah), mereka harus 

mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria 

imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa antara orang-

orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling segera ditaati 

rakyat, dan mereka tidak menolak membaitnya.
61

  

C. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 

Pemilihan pemimpin atau Kepala Daerah yang biasa disebut 

sebagai Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil 

rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, 

kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan 

nasional. Ketentuan tentang Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 

1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih 

secara demokrat. 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya 

terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada 
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pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. 

Berdasarkan di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.
62

 

Praktik penyelenggaran pemerintahan lokal di Indonesia telah 

mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari 

diberlakukanya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Berlakukannya Undang-Undang ini, hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar 

wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara 

umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
63

 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan 

Pasal 1 ayat (1) peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 

adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau 
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Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk 

memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.
64

 

Joko J. Prihatmoko  menyatakan bahwa : “Pemilihan Kepala 

Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap 

tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik 

Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau 

Walikota/Wakil Walikota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada 

merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan 

anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukan dengan kedudukan yang 

sejajar antara kepala daerah dan DPRD.
65

 

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan 

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil.(2) Pasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah 

seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu 

Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya 
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membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik 

dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
66

 

Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi kesepakatan politik 

nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaran 

pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. 

Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung 

sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
67

  

Pilkada serentak merupakan sebuah proses Demokrasi di mana 

dilakukan pemilihan terhadap Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi, 

Kabupaten/Kota, dalam lingkup wilayah tertentu yang dilakukan secara 

serentak di seluruh Indonesia, adalah pemilihan Kepala Daerah, baik di 

wilayah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, dalam waktu yang bersamaan 

di beberapa daerah yang di mana pemilihan tersebut dilakukan secara 

langsung oleh penduduk setempat. 

Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur 

demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala 

Daerah, yang secara konseptual disebut Pilkada. Dalam skenarionya 

dibayangkan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan Pilkada. Melalui 

Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka 
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mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan 

aspirasinya yang beragam, dan semestinya dengan rasionalitasnya masing-

masing. Dalam kaitan itu setiap actor yang menjadi kandidat dituntut harus 

membuat komintmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya kontrak 

sosial, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokokonya 

biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan 

sosial.
68

  

Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah 

panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat 

sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan 

dramaturgi yang memposisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton 

pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan 

hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, 

tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk 

memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya.
69

    

Asumsi umum mengatakan bahwa demokrasi ditingkat lokal akan 

mendapatkan kekuatan apabila terjadi penyerahan mandat (politik) 

langsung dari warga kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu terdapat 

beberapa keuntungan ketika pilkada langsung dilaksanakan yaitu pertama, 

terwujudnya legitimasi politik, kedua pilkada langsung mampu 
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membangun serta mewujudkan local accountability. Ketiga akan 

memunculkan optamilisasi equilibrium checks and balances antara 

lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat 

dan penguatan proses demokrasi di level lokal. Keempat pilkada langsung 

akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama berkaitan 

dengan kualitas partisipasi publik.
70

  

Perkembangannya setelah melalui perdebatan yang cukup alot di 

DPR dan mengalami berbagai macam perubahan Undang-Undang, maka 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkada 

langsung) tetap diberlakukan dan bahkan dilakukan secara bersamaan dan 

hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang sebelumnya masih bergabung 

dalam UU tentang pemerintahan daerah.  

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari demokrasi dan 

demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat. Proses demokrasi adalah 

diwujudkan melalui tata cara pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat 

dan pejabat publik lainnya.
71

 

Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 

2020, baik Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
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Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang rencananya dilaksanakan bulan 

September 2020 diundur menjadi Desember 2020 dengan menggunakan 

Protokol Kesehatan berdasarkan: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  menjadi Undang-Undang 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

b) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

sebagai Bencana Nasional. 

c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernut, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020; 
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d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020; 

e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020. 

f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; 

g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak 

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.
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 Arief Budiman dan Biri Teknis dan Hupmas KPU RI, Buku Panduan KPPS Pilkada 

Serentak Tahun 2020, (Jakarta: KPU RI, 2020), 1. 
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3. Teknis Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung Tahun 2020 Pada Masa 

Pandemi Covid-19   

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap 

diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya 

dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi Bulan 

Desember 2020 memang sudah seharusnya negara mampu merespon 

keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud Peraturan Perundangan-

undangan sebagai jaminan konstitutisonalitas penundaan Pilkada tahun 

2020.
73

 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 

Tahun 2020 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 

memiliki 15 Hal Baru di TPS adalah sebagai berikut: 

a. TPS harus sudah disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) sebelum hari 

pemungutan suara, ukuran luas TPS adalah 10 meter x 8 meter, 

diupayakan luas ukuran 10 meter x 8 meter atau dapat disesuai dengan 

kondisi setempat, dam memperhatikan protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Covid-19. 

b. Jumlah pemilih per-TPS dikurangi, dari biasanya 800 orang menjadi 

maksimal 500 orang. 

c. Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya, setiap jam untuk sekian 

pemilih. 

d. Saat pemilih antri diluar dan saat duduk di TPS diatur jaraknya, 

minimal 1 meter  sehingga tidak terjadi kerumunan . 
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e. Dilarang bersalaman baik antara petugas KPPS dengan pemilih, 

maupun sesama pemilih. 

f. Disediakan perlengkapan cuci tangan portable di TPS untuk digunakan 

pemilih sebelum maupun sesudah mencoblos. 

g. Petugas KPPS mengenakan masker selama bertugas, disiapkan ganti 3 

kali selama bertugas. 

h. Petugas KPPS mengenakan sarung tangan karet selama bertugas dan 

setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik (sekali pakai) di TPS. 

i. Petugas KPPS mengenakan pelindung wajah (Face Shield) selama 

bertugas. 

j. Setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk 

menuliskan atau memberikan tanda tangan dalam daftar hadir. 

k. Setiap TPS disediakan tisu kering bagi pemilih yang selesai mencuci 

tangan sebelum maupun sesudah mencoblos di TPS. 

l. Petugas KPPS yang bertugas di TPS harus dilakukan rapid test/ tes 

swab sebelum bertugas, sehingga diyakini sehat atau tidak 

membahayakan pemilih selama bertugas. 

m. Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dilakukan pengecekan suhu 

tubuh. Jika suhunya di bawah standar, dibolehkan untuk mencoblos di 

dalam TPS. Jika ada pemilih bersuhu di atas standar, dipersilahkan 

untuk mencoblos di bilik suara khusus yang terletak di luar TPS namun 

masih di lingkungan TPS tersebut. 

n. Lingkungan TPS dilakukan desinfeksi sebelum, ditengah, maupun 

sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara. 
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o. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke 

dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas ke jari 

pemilih.
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 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan 

pilkada serentak Tahun 2020. 
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