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ABSTRAK 

Penggunaan simbol agama rentan terjadi di mana saja dan kapan saja. 

Persoalan ini seolah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai. Persoalan ini 

melibatkan banyak pihak, peserta pemilu yang berambisi untuk menang dengan 

segala cara, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang “suka” terseret dalam arus 

politik untuk memenangkan kontestan politik tertentu. Agama menjadi komoditas 

politik yang diperdagangkan untuk kepentingan kekuasaan. Akibatnya, konflik 

dan peseturuan rentan terjadi, utamanya antar peserta pemilu. Pemrintah melalui 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Larangan Dalam 

Kampanye huruf; (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, 

dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (d) menghasut dan mengadu domba 

perseorangan ataupun masyarakat. Simbol-simbol agama, tokoh agama, dan 

kegiatan keagamaan tidak jarang dijadikan alat untuk memuluskan hasrat politik 

seseorang atau kelompok tertentu. 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penggunaan simbol 

agama dalam kampanye pemilu menurut fiqh siyasah dan hukum positif di 

Indonesia dan bagaimana perbedaan dan persamaan hukum penggunaan simbol 

agama dalam kampanye pemilu menurut fiqh siyasah dan hukum positif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara komparatif tentang 

penggunaan simbol agama dalam kampanye pemilihan umumperspektif fiqh 

siyasah dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kepustakaan (library research), yang mana cara kerja dari metode ini adalah 

menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin term pembahasan mengenai 

variabel-variabel yang terdapat dalam objek penelitian yang diteliti oleh penulis.  

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa di dalam Undang-Undang No. 7 

Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Larangan Dalam Kampanye yang menjelaskan 

tentang penggunaan simbol agama dalam kampanye pemilihan umum. Sedangkan 

dalam perspektif fiqh siyasah memiliki korelasi dengan (Q.S. Al-Baqarah (2): 41) 

yang menjadi dasar bahwa tidak baik seorang peserta pemilu membawa-bawa 

simbol agama atau menukar ayat Al-Qur‟an untuk tujuan duniawi. Maka, peran 

agama justru dibutuhkan dalam menjaga dan merawat moralitas politik. Agama 

harus ditampilkan dalam pesan-pesan yang bersifat profetis (ideal-moral) untuk 

merespon fenomena politik kekuasaan dan agamaisasi politik akhir-akhir ini. 

Selanjutnya, harus diakui kelompok terbesar di Indonesia adalah muslim. Karena 

itu sewajarnya umat Islam mendapatkan porsi aspirasi politik yang memadahi. 

Tetapi aspirasi politik yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip 

demokrasi, NKRI dan kemajemukan bangsa.  
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MOTTO 

َهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِرَوُأولََِٰئَك هُ  ُم َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْيِر َويَْأُمُروَن ِبٱْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 ٱْلُمْفِلُحونَ 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang beruntung” (Q.S. Al-Imran (3) : 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

           Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi skripsi ini terlebih 

dahulu  akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di 

dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun 

pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Penggunaan Simbol Agama Dalam Kampanye Pemilu 

Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif” maka perlu dikemukakan 

istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi 

para pembaca sebagai berikut: 

1. Penggunaan Simbol Agama 

Dengan menggunakan batasan simbol di muka, maka yang dimaksud 

dengan simbol keagamaan dalam tulisan ini adalah semua atribut, gejala, 

dan atau penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan 

keberadaan serta ciri tertentu suatu agama, termasuk di dalamnya sistem 

nilai dan sistem kepercayaannya.
1
 

2. Kampanye Pemilihan Umum  

a. Kampanye gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan 

aksi, dan sebagainya); kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi 

politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam 

                                                             
1 Siti Solikhati, „Simbol Keagamaan Dalam Islam Dan Ideologi Televisi‟, Islamic Communication 

Journal 2 (2017): 121–46.  



 

 
2 

parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih 

dalam suatu pemungutan suara;2  

Bisik; gerakan untuk melawan (mengadakan aksi) serentak dengan 

jalan menyiarkan kabar angin; 

Promosi; kampanye yang dilaksanakan dalam rangka promosi untuk 

meningkatkan atau mempertahankan penjualan dan sebagainya. 

Pengertian lain dari kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang 

bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa 

dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir 

untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di 

dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna 

memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Dalam sistem 

politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada 

kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau 

referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya 

meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam 

suatu institusi. 

b. Pemilihan Umum pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh 

rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).3 

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-

orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini 

                                                             
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2012-2019) : https://kbbi.web.id/guna  
3 Ibid 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
https://kbbi.web.id/guna
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diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para 

pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.  

Menurut Ali Moertopo pengertian pemilu sebagai berikut: “Pada 

hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk 

menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu 

Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat 

dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk 

bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya 

pemerintahan negara”. 

3. Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif 

a. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
4
 Cara memandang 

yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan 

pengetahuan yang kita peroleh. 

b. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang dikembangkan menjadi sebuah 

pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata 

Negara).
5
 Dalam pengertian lain fiqh siyasah adalah salah satu aspek 

hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri. 

c. Hukum Positif  disebut juga Ius Constitutum yang berarti kumpulan 

asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan 

                                                             
4 Ibid 
5 Beni Ahmad Saebeni, „Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Fiqh Islam‟ (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 

13. 
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mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui 

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. 
6
 

B. Latar Belakang Masalah 

Politik Indonesia tahun-tahun terakhir diwarnai dengan kasus 

penggunaan simbol Agama yang mencederai nalar demokrasi. dalam 

Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Larangan 

Dalam Kampanye
7
 huruf; (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, 

golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (d) menghasut dan 

mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Simbol-simbol agama, 

tokoh agama, dan kegiatan keagamaan tidak jarang dijadikan alat untuk 

memuluskan hasrat politik seseorang atau kelompok tertentu. ataupun 

misalnya menciptakan diri sebagai pemeluk agama tertentu, namun 

sebetulnya jiwa dan hatinya lebih kuat menganut agama yang lain. Ini 

menjadi persoalan karena menyangkut kreadibilitas dan etika moral si 

individu tersebut. 

Kehadiran Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana atas 

demokratisasi politik di Indonesia.8 Sejak reformasi digulirkan hingga kini, 

demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik yang terkadang hanya 

mengarah kepada kegaduhan semata. 
9
 Proses komunikasi politik dalam 

pemilu merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan 

                                                             
6 I Gede Pantja Astawa, „Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia‟ 

(bandung: PT.Alumni, 2008), 56. 
7 Widya Castrena Bd, „UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA‟, 2017., 324. 
8 M. Karim Rusli, „Pemilu Demokratis Kompetitif‟ (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), 29. 
9 Zaenal A. Budiyono, „Memimpin Di Era Politik Gaduh‟ (Jakarta: Dcsc Publishing, 2012), I. 
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politik baik oleh partai maupun kandidat yang mencalonkan diri.
10

 Kampanye 

juga dapat dikategorikan sebagai pemasaran sosial yang didalamnya adalah 

memperkenalkan ide atau gagasan atau wacana sebagai produk yang 

dipasarkan. Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas 

terselenggaranya pemilihan umum.  

Mengingat masa Rasulullah, tidak pernah ada pemilihan umum 

(pemilu), maka secara otomatis tidak ada pula pelaksanaan kampanye seperti 

sekarang. Namun, apabila diqiyaskan dengan peristiwa setelah masa 

Rasullullah wafat, yakni masa khulafaurrasyidin dan para sahabat tentang 

pemilihan pemimpin, maka dapat ditemukan rujukan melalui ijtihadnya 

dalam mengeluarkan hukum-hukum syar‟i yang memuat prinsip-prinsip 

sistem politik dan sistem pemerintahan. Selanjutnya dalam sejarahnya, pada 

setiap masa peralihan kepemimpinan yang mengacu pada masa 

Khulafaurasidin, memang belum ada ketentuan yang baku dan berbeda beda 

pula prosedurnya dalam hal proses pemilihan pemimpin.
11

 

Selanjutnya disisi lain dalam berkampanye  ayat Al-Qur‟an disalah 

gunakan, seperti harus memilih pemimpin yang seiman dan jangan memilih 

pemimpin dari golongan orang kafir. Kampanye seperti ini dinilai kurang 

tepat dan mengarah kepada isu SARA. Kampanye sendiri harus dilakukan 

dengan sehat jauh dari unsur SARA. Kampanye yang dapat menimbulkan isu 

SARA di masyarakat tentu tidak dibenarkan. Negara kita adalah negara yang 

                                                             
10 Joko Susilo Krishno Hadi, „Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik Dalam 

Kampanye Dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004)‟ (Malang: Umm Press, 2006), 35. 
11 Abu Al Hasan, „Al-Mawardi Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah‟, Hukum-Hukum Penyelenggaraan 

Negara Dalam Syariat Islam Al Ahkam As-Sulthaniyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah, Cet. 3, Terj. Fadli Bahri, 

(Jakarta: Darul Fallah, 2007), 365. 
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demokratis, menghargai segala perbedaan yang ada. Berkampanye dengan 

syiar-syiar Islam ini seperti menipu, seolah-olah calon pemimpin itu sedang 

menawarkan Islam. Tujuannya dapat diketahui bersama, yaitu untuk meraih 

kedudukan, banyak kebijakannya tidak bergantung pada isi al-qur‟an. 

Ayat Al-Qur‟an memang tidak bisa diingkari dan tentu boleh 

disebarkan serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jangan 

sampai ayat Al-Qur‟an menjadi alat kampanye oleh kelompok tertentu. 

Jangan sampai disalahgunakan, apalagi jika menggunakan ayat ini hanya 

untuk mencapai tujuannya saja. Kampanye yang demikian tidak boleh lagi 

diteruskan dan harus segera dihilangkan meskipun sangat sulit untuk 

dihilangkan namun tentu bisa diminimalisir dengan cara memberi 

pengetahuan yang cukup kepada para pelaku kampanye agar dapat melakukan 

kampanye sehat, edukasi kepada masyarakat juga penting agar dapat menjaga 

hubungan baik dengan sesama umat beragama. 

Kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh 

kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta 

identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan 

demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan mimilah 

manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan 

melalui pelaksanaan pemilihan umum.
12

 Suatu tindakan menawarkan diri 

untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tetang 

perkataan Yusuf A.S, : 

                                                             
12 Hafid Cangara, „Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi‟ (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

229. 
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berkata yusuf : “Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir); 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan” (Q.S. Yusuf  (12) : 55) 

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama  Al-Allamah Al-Alusi 

(w. 1270 H), merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya 

dengan sebenar benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula 

kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).
13

 Kekuasaan (jabatan) dapat 

diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin 

menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah 

terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap 

adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut 

boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta 

jabatan tersbut.
14

 

Hafidzun „Alim adalah kekuatan inti Nabi Yusuf as. yang berjuang 

dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia 

berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring negara 

pada kehancuran. Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi (w. 671 H) 

menyatakan pula bahwa, ayat tersebut menunjukkan suatu kebolehan untuk 

seseorang yang meminta jabatan jika dirinya berkompeten. Dijelaskan dalam 

penafsirannya bahwa Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin ketika 

itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir 

                                                             
13 Fahmi Huwaydi, „Demokrasi, Opini Dan Masyarakat, Terj. M. Abd. Ghofar Dalam Al-Islam Wa 

Al-Dimuqratiyah‟ (Bandung: Mizan, 1996), 236. 
14

 Ibid., 130 
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miskin.
15

 Allah telah memperingati kepada manusia supaya tidak menawar-

nawarkan Al-qur‟an untuk tujuan duniawi. Sebagaimana Allah berfirman : 

 َوالَ َتْشتَ ُروْا بِآيَاِتي َثَمناً َقِليالً َوِإيَّاَي َفات َُّقونِ 
 “Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat Ku dengan harga yang rendah, dan 

hanya kepada Akulah kamu harus bertaqwa” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 41) 

Layaknya orang kampanye, seorang politikus akan memasang fotonya di 

mana-mana, mengumpulkan masyarakat, mengumbar janji-janji politik, yang 

mengindikasikan bahwa dirinya menginginkan jabatan dan kekuasaan. 

Dari Abdur Rahman bin Samurah Ra
16

, Rasulullah SAW bersabda :  

:   َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َسُمَرَة َرِضَي اهللُ َعْنُه َقاَل ِلي َرُسْوُل اهللُ َصَلى اهللُ َعَلْيِه وسلم  

هَ  َها َعْن َمْسَأَلٍة وُِكْلَتِ اَلي ْ َمارََة فَِإنََّك ِاْن اُوِ تْيت َ ا يَا َعْبَد الرَّْحَمَن ْبَن َسُمَرَة اَل َتْسَأْل اْلِْ  

ًرا َرَها َخي ْ َها َوِاَذا َحَلْفَت َعَلى َيِمْيٍن فَ َرَأْيَت َغي ْ َها ِمْن َغْيِر َمْسأََلٍة اُِعْنَت َعَلي ْ  َوِاْن اُوتِْيت َ

ْر َعْنَ يِمْيِنَك َوْأِت الَِّذي ُهَو َخْير َها َفَكفَّ  ِمن ْ
 “Wahai Abdur Rahman bin Samurah, jangan engkau meminta jabatan, jika 

engkau diberi (jabatan itu) karena permintaanmu, maka akan dibebankan 

atasmu, namun jika engkau diberi bukan karena permintaan sungguh engkau 

akan ditolong oleh Allah atasnya Dan apabila kamu bersumpah dengan satu 

sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu 

ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah kaffârah (tebusan) dari 

sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya).”
17

 

                                                             
15 Thariq As-Suwaidan, „Melahirkan Pemimpin Masa Depan, Terj. Faishal Umar‟ (Jakarta: Gema 

Insani, 2005), 30. 
16

 Beliau adalah Abdur Rahman bin Samurah bin Abdi Syams Al-Qurasyi, kunyahnya Abu Sa‟id. 

Seorang sahabat, panglima dan pemimpin. Masuk Islam pada hari penaklukan Makkah, dan ikut dalam 

perang Mut‟ah. Setelah itu tinggal di Bashrah, dan berhasil menaklukkan Sijistan, Kabul dan selainnya. 
Menjadi gubernur di Sijistan, Gaza, dan Khurasan, lalu kembali ke Bashrah dan wafat di sana tahun 50 H. 

Lihat : Az-Zikril, Vol. III, 307. 
17 HR. Bukhari, Shahih Al Bukhari, Bab: Man Sa‟ala Al-Imarata Wukila Ilaiha, no. 7147. Muslim, 

Shahih Muslim, Bab: An-Nahya „An Thalab Al-Imarah Wa Al-Hirsh Alaiha, no. 1652. Abu Daud, Sunan Abi 
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Selanjutnya banyaknya partai-partai Islam yang memperebutkan puncak 

kekuasaan mengharuskan terjadinya pergantian kekuasaan antara pihak-pihak 

yang berseteru.  

Allah SWT berfiman :  

                  

   

“sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka 

menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada 

mereka” (Q.S. Al-An‟am (6) :159) 

Agama hanya menjadi sebuah simbol yang bisa menarik sebanyak-

banyaknya suara pemilih. ketika seorang petinggi politik misalnya ingin 

menggunakan sebuah simbol agama mayoritas yang ada di Indonesia. 

Kemungkinan besarnya dia bertujuan untuk mendapat dukungan banyak dari 

penganut agama tersebut. Sehingga, pengambilan simbol agama dalam 

berpolitik bagi sebagian golongan memang memiliki nilai-nilai tersendiri. 

Akibatnya, konflik dan peseturuan rentan terjadi, utamanya antar peserta 

pemilu dan sebagai pemecah umat bangsa Indonesia.
18

 Yang dimaksud tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi, NKRI dan kemajemukan 

bangsa. 

                                                                                                                                                                       
Daud, Bab: Maa Ja-Afi Thalab Al-Imarah, No. 2931. At-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Bab: Maa Ja-A Fiman 
Halafa Ala Yamin Fara-A Ghairaha Khairan Minha, no. 1529. Nassa-i, Sunan Al-Nassa‟i, Bab: Al-Nahya 

„An Mas-Alah Al-Imarah, No. 5399 
18 Siti Faridah, Jerico Mathias, „Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu‟, Jurnal 

UNNES Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4 no. 3 (2018): 489-506 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam hal ini mengangkat 

judul “Penggunaan Simbol Agama Dalam Kampanye Pemilihan Umum 

Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”. Agama dan politik adalah 

dua variabel yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, namun ada 

unsur tertentu yang dapat memisahkan antara keduanya. Penggunaan simbol 

agama yang terjadi di Indonesia sering sekali menjadi bahan perdebatan 

dimana saja dan kapan saja. 

C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini meneliti dan mengkaji penggunaan simbol agama. 

Sub-Fokus penelitian ini adalah kampanye pemilihan umum perspektif fiqh 

siyasah dan hukum positif. Menguraikan permasalah mengenai kampanye 

pemilu pada tahun 2019 yang ada di Indonesia, melalui UU Pemilu No. 7 

Tahun 2017 pasal 280 tentang Larangan Dalam Kampanye pada hukum 

positif. Sedangkan melalui fiqh siyasah pada teori Sadd Al-Dzari‟at. 

Penelitian ini dikaji dalam bentuk komparatif yaitu membandingkan hukum 

positif dan fiqh siyasah.  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan simbol agama dalam kampanye pemilu menurut 

fiqh siyasah dan hukum positif di Indonesia 

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum penggunaan simbol agama 

dalam kampanye pemilu menurut fiqh siyasah dan hukum positif  
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuannya adalah untuk mendeskripakan penggunaan simbol agama dalam 

kampanye pemilu perspektif fiqh siyasah dan hukum positif.   

2. Mampu memahami tentang penggunaan simbol agama dalam kampanye 

pemilu di Indonesia dengan baik dan benar, secara perspektif fiqh siyasah 

maupun hukum positif. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagi pihak yaitu: 

a. Bagi mahasiswa  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mahasiswa 

menjadi mengerti tentang ketersediaan kualitas sarana dan pelayanan 

yang ada di kampus, sehingga mahasiswa dapat menilai dan merasakan 

kepuasan dari ke dua variabel tersebut. 

b. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesemptan untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang pemasaran 

khususnya tentang kualitas, sarana, pelayanan, dan kepuasan. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahuluyang relevan dimaksudkan untuk 

memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang 

berhubungan degan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari 

adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, berikut akan penulis paparkan 
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beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan 

penulis teliti: 

1. Skripsi karya Mardiana, 2017, UIN Raden Intan Lampung yang 

berjudul “Isu Sara Dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksploitasi Sara 

Dalam Black Campaign) dalam penelitian ini dapat disimpulkan isu 

sara dalam pilkada DKI Jakarta adalah isu sara pertama dalam politik 

era revormasi yang paling kuat pada pemilihan berlangsung. hal ini 

dikarenakan bahwa ketatnya persaingan untuk memenagkan suatu 

pemilihan agar mendapatkan kekuasaan didalamnya dan adanya 

keperpihakan kekuasaan terhadap kandidat tertentu. sehingga isu sara 

semakin memanas dan meruncing dalam pemilihan DKI Jakarta. 

walaupun dari sudut agama apapun alasannya black campaign tidak 

dibenarkan karna dapat merugikan satu sama lain. sehingga 

perbedaannya adalah didalam penelitian ini lebih fokus kepada isu sara 

yang terjadi saat pemilu DKI Jakarta.
19

 

2. Skripsi karya Muhammad Fauzi Nasution, 2015 UIN Sumatera Utara 

yang berjudul “Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada 

Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 

2015) dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

kampanye pilkada tahun 2015 di medan terjadi pelanggaran etika 

berkampanye, yang mana pelanggaran tersebut menentang aturan Fiqh 

siyasah. Menjatukan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar, 

                                                             
19 Mardiana, „Isu Sara Dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksploitasi Sara Dalam Black 

Campaign)‟ (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi Program Sarjana Sosial UIN Raden Intan Lmapung, 2017), 

100. 
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fitnah di media massa dan media sosial sebagai pelanggaran berita oleh 

media massa. Pemberitaan dan informasi yang beredar di dua media 

tersebut tak lepas dari kabar bohong dan fitnah yang sengaja 

dihembuskan oknum pendukung capres untuk menjatuhkan pasangan 

dengan pasangan lainnya dalam pandangan fiqih siyasah itu tidak 

dibenarkan dosa besar karena akan menimbulkan kejelekan pada orang 

lain. namun perbedaanya adalah Muhammad Fauzi Nasution hanya 

menjelaskan etika kampanye saja, sedangkan penelitian ini tidak 

terfokus hanya dalam etika saja tetapi secara mekanisme dalam 

kampanye pemlilu. 
20

 

3. Skripsi karya Siti Aminah, 2015, UIN walisongo semarang, yang 

berjudul Political Branding Menggunakan Simbol Keagamaan Dalam 

Iklan Politik PKB Di Televisi. dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

Televisi sebagai salah satu jenis media massa yang memiliki 

keunggulan dalam membangun daya tarik, persepsi, perhatian dan 

imajinasi penontonnya. Sementara iklan merupakan bagian dari 

program yang ada di televisi. Untuk itu, iklan dipandang juga oleh para 

promotor sebagai media yang efektif untuk mempromosikan produk 

mereka, baik barang maupun jasa. Mereka berlomba-lomba 

menggunakan iklan dengan unsur-unsur keagamaan untuk menarik 

                                                             
20 Muhammad Fauzi Nasution, „Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih 

Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan)‟, 2015, 94. 
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simpati masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah Siti 

Aminah hanya fokus dalam iklan di televisi.
21

 

penelitian ini dapat disimpulkan, tahun politik Indonesia tidak 

dipungkiri diwarnai dengan politisasi agama. Dengan menggunakan 

eksemplar gerakan #2019GantiPresiden, menunjukkan bahwa realitas 

politik pasca kebenaran tidak dapat dinafikkan. Dengan menggunakan 

sentimen etnisitas dan agama, gerakan ini telah melakukan politisasi 

agama berbasis pada wacana-wacana yang populis dengan argumentasi 

informasi-informasi yang distortif untuk menghidupkan daya legitimasi 

agama dalam rangka kepentingan politik. Realitas politik pasca-

kebenaran menjadi ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Sudah 

saatnya berbagai pihak, baik dari pemerintah sampai ke masyarakat 

sipil dan akar rumput meningkatkan daya kritis terhadap isu-isu populis 

dan gejala politisasi agama agar iklim demokrasi Indonesia ke depan 

dapat terjaga dalam kondisi yang baik. Adapun persamaan dari 

penelitian tersebut ialah sama-sama membahas terkait masalah 

politisasi politik yang terjadi pada tahun 2019. Perbedaan dari 

penelitian tersebut yaitu tidak membahas secara perspektif fqih 

siyasah.
22

 

Berdasarkan lima kajian penelitian terdahulu yang relvan di atas 

perbedaan dari penelitian ini adalah, tidak membahas secara perspektif fiqh 

                                                             
21 Siti Aminah, „Political Branding Menggunakan Simbol Keagamaan Dalam Iklan Politik PKB Di 

Televisi‟ (UIN Walisongo Semarang, 2015). 
22 Budi Kurniawan, „Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan 

Ancaman bagi Demokrasi‟, Jurnal Sosiologi Agama 12, no. 1 (11 December 2018): 133, 

https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07. 
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siyasah hanya membahas dari hukum konstitusi saja, dan tidak menggunakan 

pembahasan secara komparatif yaitu mencari perbandingan antara perspektif 

fiqh siyasah dan hukum positif. 

H. Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

induktif tanpa diikuti oleh label statistik dan sumbernya tidak dapat 

dipisahkan dengan data-data kepustakaan, yakni buku-buku, majalah, 

jurnal, berita media sosial. Selain itu dilakukan juga pendekatan hukum 

normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menawab isu 

hukum yang dihadapi.
23

 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian ini digunakan untuk kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, 

baik berupa buku, catata, maupun laporan hasil penelitian dari 

penelitian terdahulu. 
24

 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat 

                                                             
23 Peter Mahmud Marzuki, „Penelitian Hukum‟ (Jakarta: Kencana, 2010), 35. 
24 Susiadi, „Metode Penelitian Hukum‟ (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat 

Penelitian Dan Penerbit LP2M, 2015), 10. 



 

 
16 

mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau 

kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.
25

 

2. Data dan Sumber data 

a. Data  

merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan 

ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, 

karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.
26

 

b. Sumber data  

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Sumber data 

dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, 

majalah, koran, dokumen, catatan, dan lain-lain.
27

 

1) Data primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung  

dari sumber aslinya.
28

 Kaitannya dengan penelitian ini adalah 

upaya mencari data yang mengikat secara langsung yang 

didapat dari peraturan perundang-undangan, al-qur‟an dan 

hadist yang berkaitan dengan penelitan.  

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

dengan aslinya.
29

 Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya 

mencari data dari buku-buku, jurnal, majalah, dokumen dan 

lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas yaitu 

                                                             
25 Suharsismi Arikunto, „Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek‟, VII (Jakarta: Bhineka 

Cipta, 2007), 105. 
26 Husein Umar, „Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis‟ (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 49. 
27 Mordolis, „Metode Penelitian Pendekatan Proposal‟ (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28. 
28 H.B Sutopo, „Metodelogi Penelitian Kualitatif‟ (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 

2002), 115. 
29 Ibid., 95. 
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“Penggunaan Simbol Agama Dalam Kampanye Pemilu 

Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif” 

3. Metode pengumpulan data  

Dalam pengumpulan data, langkah yang dilakukan adalah dengan 

survei kepustakaan dan studi literatur. Survei kepustakaan yaitu  

perpustakaan atau tempat lain kedalam sebuah daftar bahan pustaka, 

sedangkan studi literatur adalah mempelajari, menelaah dan mengkaji 

bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek 

penelitian.   

Metode pengolahan dan analisis data 

a. Metode pengolahan data 

  Untuk pengolahan data, maka digunakan teknik sebagai berikut:  

1) Pemeriksaan data (editing), merupakan pemeriksaan  kembali dari 

semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, 

kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi 

dengan penelitian.
30

 

2) Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data 

secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami. 

3) Sistematis data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
31

 Yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara 

                                                             
30 Ibid, 243. 
31 Ibid., 29. 
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sistematis. Data yang sudah diperiksa dikelompokkan menurut 

klasifikasi dan urutan masalah.  

b. Metode analisis data 

1) Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang di tunjukan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.  

Dalam hal ini yang dilakukan pertama kali yaitu merumuskan 

masalah yang akan diteliti kemudian menentukan jenis data yang 

diperlukan, yaitu kualitatif. Kemudian menentukan prosedur 

pengumpulan data dengan melihat sumber dari fiqh siyasah dan 

hukum postif. Kemudian menganalisa data yang didapatkan antara 

fiqh siyasah dan hukum positif terhadap masalahnya.  

2) Komparatif 

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan 

dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan 

satu faktor dengan faktor yang lain. Dalam membandingkan faktor-

faktor tersebut, diperlukan beberapa langkah di antaranya: Pertama, 

mempelajari konsep-konsep yang diperbandingkan dan 

menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya. Kedua, 

memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, 

mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka 
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sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan 

terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari 

sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber 

sosial dari hukum positif. Ketiga, melakukan penjajaran 

(menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk 

diperbandingkan. Dalam penelitian akan membandingkan pandangan 

fiqh siyasah dan hukum Positif tentang penggunaan simbol agama 

dalam kampanye pemilu. 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

fokus dan sub fokus penelitian, tujuan, manfaat, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, dan metode penelitian. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas tentang konsep 

Penggunaan Simbol Agama dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif 

Fiqh Siyasah dan Hukum Positif 

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek 

Peneliti menguraikan tentang latar sosial, historis, demografi 

lingkungan, sebagai gambaran umum peneliti yang melatari temuan 

penelitian. 

B. Penyajian Data Penelitian 
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Peneliti mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan 

pertanyaan penelitian diajukan. 

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN 

A. Analisis Data Penelitian 

Dalam konteks ini, peneliti membahas temuan penelitian seperti 

yang dideskripsikan pada hasilpenelitian. Pembahasan temuan 

penelitian merupakan interpretasi, dimana peneliti menemukan 

makna tentang fenomena terjadi berdasarkan refleksi pribadi, 

membandingkan dengan stusi terdahulu literatur yang ada (konsep, 

model dan teori yang digunakan). 

Analisa data dapat digunakan dengan: 1) menyusun daftar temuan 

yang ada di lapangan; 2) mendiskusikan temuan yang ada dengan 

menggunakan refleksi pribadi; 3) mendiskusikan dengan teori yang 

digunakan sebagaimana yang diuraikan pada bab II; dan 4) 

membandingkan dengan studi terdahulu sebagaiman yang telah 

disebutkan pada bab I. 

B. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ini berisi menjawab rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang berdasarkan landasan teoretik yang digunakan.  

BAB V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Peneliti menuliskan kesimpulan penelitian yang berisi proporsi-

proporsi atau tema-tema sebagai hasil interpretasi atau verifikasi 
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temuan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan 

fokus dan sub fokus peneliti. 

B. Rekomendasi 

Peneliti menemukakan rekomendasi tentang perlunya penelitian 

lanjutan dan implementasi temuan penelitian tersebut dalam 

pemecahan masalah praktis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

BAB II 

KONSEP PEMILIHAN UMUM DAN 

KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA 

 

A. Konsep Dan Dasar Pemilihan Umum Di Indonesia 

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para 

pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. 

Menurut Undang-Undang
32

, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Di Indonesia, pemilihan umum untuk pertama kalinya diadakan pada 

tanggal 29 September 1955 yaitu memilih anggota DPR dan konstituante 

berdasrkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUD 1950) dan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, yang pelaksanaanya berlangsung 

sangat demokratis. Dan pemilu yang baru saja dilakukan akhir-akhir ini 

adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden yang dilaksanakan tahun 2019.   

                                                             
32 Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan 

tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat 

menyehatkan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan 

demokrasi.
33

 Pengertian lain dikemukakan oleh Parulian Donald,
34

 yang 

menyebutkan bahwa pemilihan umum bukanlah segala-galanya menyangkut 

demokrasi. Pemilihan umum hanyalah merupakan sarana pelaksanaan asas 

demokrasi dan sendi-sendi demokrasi. Tetapi, sekalipun demikian pemilihan 

umum memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara. 

Sejalan dengan rumusan-rumusan pengertian yang disebutkan di atas, 

ada baiknya dikemukakan satu pengertian resmi yang selalu dipakai oleh 

pemerintah dan selalu dijadikan rujukan tentang apa yang dimaksud 

pemilihan umum, disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan 

umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang dilaksanakan secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini 

menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan fundamental pemilu.
35

 Berikut 

penjelasan asas- asas pemilu: 

1.  Langsung  

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati 

nuraninya tanpa perantara.
36

 Asas ini berkaitan dengan “demos” untuk 

                                                             
33

 M. Rusli Karim, „Pemilu Demokratis Kompetitif ‟, Cetakan Pertama, (Jogyakarta : 1991), 2. 
34

 Parulian Donald, „Menggugat Pemilihan Umum‟, (Jakarta: Sinar Harapan; 1997), 8. 
35 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), 27. 
36 Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, ( 

Yogyakarta: Kanisius, 2008), 109. 
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memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. 

Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung 

memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa 

perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok 

orang. Penggunaan hak direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan 

kekuasaan.
37

 

2. Umum ( Algemene, General)  

Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-

Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi.38 Umum berarti 

pada dasaranya semua warga Negara  yang memenuhi persyaratan minimal 

dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah 

kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang 

sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan 

yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang 

berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah memenuhi persyaratan 

tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.39 

3. Bebas (Vrije, Independent)  

Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksankan 

                                                             
37

  Fajlurrahman Jurdi, „Pengantar Hukum Pemilihan Umum‟, (Jakarta: Kencana, 2018), 27. 
38

 Hening Budhi Widyastuti dan Ferry Indratno, „Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan,‟ ( 

Yogyakarta: Kanisius, 2008), 109. 
39  Fajlurrahman Jurdi, „Pengantar Hukum Pemilihan Umum‟, 29.  
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haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Didalam demokrasi, 

kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan 

pemilu,  kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan 

demikian, semua warga  Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih 

tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun.
40

  

4. Rahasia (Vertrouwelijk, Secret)  

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa 

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa 

pun. Kerahasiaan ini merupakan trantai dari “makna” kebebasan 

sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.  

5. Jujur (Eerlijk, Honest)  

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, 

peneyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta 

pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua 

pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  

6. Adil (Rechtvaardig, Fair)  

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai 

politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari 

kecurangan pihak mana pun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai 

sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu 

memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, 

                                                             
40 Fajlurrahman Jurdi, „Pengantar Hukum Pemilihan Umum‟, 30. 
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partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar 

tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada 

kepentingan individu dan kelompok tertentu.
41

  

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di 

negara Indonesia. Mencermati praktik Pemilu dalam sistem politik modern, 

Eef Saefullah Fatah menyatakan bahwa: “Pemilu dapat dibedakan menjadi 

dua tipe. Pertama, Pemilu sebagai formalitas politik, yakni, Pemilu hanya 

dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri 

dijalankan secara tidak demokratis; Kedua, yakni Pemilu sebagai alat 

demokrasi, Pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan 

adil. Pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali 

menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru 

menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.” 

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini 

merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai 

alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang refresentatif 

yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda 

dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru.  

Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu 

sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto. Fungsi 

pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit  yang 

mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi 

                                                             
41 Ibid, 30-32. 
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politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan 

politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki 

fungsi seperti yang diungkapkan oleh Aurel Croisant  yang menyatakan 

secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu:  

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih  

2. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat  

3. Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup 

besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk 

memerintah (governabilitas).  

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui 

pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang 

diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan 

hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme 

demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik 

rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan 

kewajiban politiknya. Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk 

mewujudkan sistem demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan 

umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-

banyaknya.  

Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis 

partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau 

tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi- organisasi 
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sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah 

lainnya.  

Berdasarkan bebagai pengertian di atas, dapat diambil pemahaman 

bahwa pemilihan umum adalah suatu syarat yang mutlak bagi sebuah negara 

demokratis untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.  

B. Pengertian Kampanye Politik Di Indonesia 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye ialah sutau 

gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan 

sebagainya); kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon 

yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya 

untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.
42

  

Pentingnya kampanye sebenarnya dapat diketahui harus memahami 

pengertian kampanye politik itu sendiri. Kampanye politik adalah upaya 

terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

dalam kelompok tertentu. Dalam demokrasi, kampanye politik sering 

mengacu pada kampanye pemilu, di mana calon atau kandidat pemimpin 

dipilih. Pengertian kampanye menurut beberapa ahli sebagai berikut: 

1. Pipoo Norris 

Dalam A Virtous Circle: Political Communication In Industrial Sociaties, 

Norris memberikan pengertian kampanye politik sebagai proses 

komunikasi politik, di mana partai politik atau kontestan individu berusaha 

                                                             
42

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) tersedia di : https://kbbi.web.id/guna (2012-2019) 
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mengomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka 

tawarkan. 

2. Hafied Cangara 

Dalam bukunya komunikasi politik, Cangara membuat batasan dari 

pengertian kampanye polititk sebagai aktivitas komunikasi yang ditujukan 

untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan 

perilaku sesuai dengan kehendak penyebar atau pemberi informasi.   

3. Rogers dan Storey 

Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian 

tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan 

efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara 

berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi 

mengakui bahwa yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling 

popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi.  

Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering 

ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan 

implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi 

yang telah disepakati bersama.
43

  

Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kampanye pemilu 

adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta 

pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program 

dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye pemilu merupakan kampanye 

                                                             
43 Venus Antar, Manajemen Kampanye; „Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mngefektifkan 

Kampanye Komunikasi‟, Simbiosa Rekaatam Media, (Bandung: Rosda. 2009), 48-49. 
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jenis Candidate Oriented Campaigns, artinya kampanye yang beerorientasi 

pada pemenang kandidat. Kampanye ini biasanya dilatarbelakangi oleh hasrat 

kepentingan politik.  

Jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber yaitu :
44

 

1) Product Oriental Camapaigns 

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan 

bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye 

ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun cita 

positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya. 

2) Candidat Oriental Campaigns 

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena 

harus untuk kepentingan publik. Contoh: kampanye pemilu, kampanye 

penggalangan, dan bagi partai politik. 

3) Ideologically Or Cause Oriental Campaigns 

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus 

dan seringkali berdimensi sosial atau social change campaigns (kotler), 

yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial 

melalui perubhan sikap dan perilaku publik yang terkait. Contoh : 

kampanye AIDS,keluarga berencana, dan donor darah. 

4) Jenis kampanye yang sifatnya menyerang (Attacking Campaigns): 

                                                             
44  Dan Nimmo, „Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media‟, (Bandung: Rosda. 2009), 

48-49. 
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Kampanye negatif   : Menyerang pihak lain melalui sejumlah dan atau 

fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. 

Black campaign  : Kampanye yang bersifat buruk atau jahatdengan cara 

menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan.  

Selain kegiatan yang disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan berbagai kemudahan dalam 

melakukan kampanye selama tidak melanggar ketentuan perundang-

undangan. 

Setiap upaya positif yang dilakukan oleh kandidat untuk melakukan 

sosialisasi dan memasarkan visi-misi dan program politiknya guna 

mendapatkan simpati dan dukungan publik dapat dilakukan da dilindungi 

oleh hukum. Kecuali tindakan-tindakan negatif yang dilarang atau pun tidak 

dilarang secara imperatif oleh peraturan perundang-undangan namun 

menimbulkan disharmoni dalam masyarakat, maka terhadap tindakan tersebut 

perlu dilakukan pencegahan.   

Apabila seseorang melakukan kampanye dengan menghina, memaki 

orang lain dan menyinggung simbol agama maka dapat dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu. 

Apabila larangan kampanye tersebut di atas dilanggar oleh pelaksana 

kampanye, dalam hal ini adalah partai politik atau calon anggota DPR, DPD 

maupun DPRD, di mana pelanggaran tersebut telah memiliki kekuatan 
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hukum tetap, maka penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU secara 

berjenjang dapat mengambil berbagai tindakan yang telah ditetapkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

C. Tujuan Kampanye Politik 

Kampanye tentu saja merupakan komunikasi yang disengaja dan 

bertujun. Tujuan kampanye secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Pada 

tahap ini, pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, 

berubahnya keyakinan, atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap 

isu tertentu. 

2. Kampanye diarahkan pada perubahan sikap. Sasaran utamanya adalah 

untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian, atau keberpihakan 

khalayak pada isu-isu menjadi tema kampanye. 

3. Pada tahap terakhir, kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah 

perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Tahap ini menghendaki 

adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran komunikan 

kampanye.
45

 

Tujuan kampanye politik yang menonjol menurut Arnold Steinberg 

adalah untuk menjadikan sang kandidat (calon) terpilih. Lepas dari cita-cita 

demokrasi yang luhur, kampanye adalah sebuah organisasi pemasaran. 

                                                             
45 Gun Gun Heryanto Dan Shulhan Rumaru, „Komunikasi Politik Sebuah Pengantar‟, (Bogor: 

Ghalia Indonesia), 23-24. 
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Produknya adalah  kandidat (calon); penampilan fisik, citranya, 

kepandaiannya berpidato, pendiriannya tentang masalah-masalah, latar 

belakangnya, pengalamannya, pendidikannya, dan keluarganya.  

Sedangkan konsumennya adalah  (pemilih) ia mendukung kandidat 

(calon) yang satu atau calon lainnya, atau tidak mendukung siapa pun juga. 

Dukungannya tersebut dapat berkisar dari pemberian satu suara saja sampai 

kepada mengajak kawan-kawan serta sanak saudaranya untuk memberikan 

suara kepada kandidat, ia bahkan mungkin menawarkan diri untuk bekerja 

sukarela dalam kampanye atau menyumbangkan dananya.
46

 

D.  Pengertian Simbol-simbol Agama 

Pengertian simbol tidak akan lepas dari ingatan manusia secara tidak 

langsung manusia pasti mengetahui apa yang di sebut simbol, terkadang 

simbol diartikan sebagai suatu lambang yang digunakan sebagai penyampai 

pesan atau keyakinan yang telah dianut dan memiliki makna tertentu, arti 

simbol juga sering terbatas pada tanda konvensionalnya, yakni sesuatu yang 

dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang 

lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat tersebut. 

Manusia sebagai mahluk yang mengenal simbol, menggunakan simbol 

untuk mengungkapkan siapa dirinya. Karena manusia dalam menjalani 

hidupnya tidak mungkin sendirian melainkan secara berkelompok atau 

disebut dengan masyarakat, karena antara yang satu dengan yang lainnya 

                                                             
46 H.R Daeng Naja, „Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Stengah Hati‟, (Yogyakarta: Penerbit 

Media Pressindo, 2004), 56. 
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saling membutuhkan. Manusia sebagai anggota masyarakat dalam melakukan 

interaksinya seringkali menggunakan simbol dalam memahami 

interaksinya.
47

 

       Adapun fungsi simbol adalah : 

1. Simbol memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan dunia material 

dan sosial dengan membolehkan mereka memberi nama, membuat 

katagori, dan mengingat objek-objek yang mereka temukan dimana saja. 

Dalam hal ini bahasa mempunyai peran yang sangat penting  

2. Simbol menyempurnakan manusia untuk memahami lingkungannya.  

3. Simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk berfikir. Dalam arti 

ini, berfikir dapat dianggap sebagai interaksi simbolik dengan diri sendiri. 

4. Simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan persoalan 

manusia. sedangkan manusia bisa berfikir dengan menggunakan simbol-

simbol sebelum melakukan pilihan-pilihan dalam melakukan sesuatu. 

5. Penggunaan simbol-simbol memungkinkan manusia bertransendensi dari 

segi waktu, tempat dan bahkan diri mereka sendiri. Dengan menggunakan 

simbol-simbol manusia bisa membayangkan bagaimana hidup dimasa 

lampau atau akan datang. Mereka juga bisa membayangkan tentang diri 

mereka sendiri berdasarkan pandangan orang lain.  

                                                             
` 47 Faridatul Wasimah, Makna Simbol Tradisi Mudun Lemah,(skripsi, UINSA, 2012.) 26 
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6. Simbol-simbol memungkinkan manusia bisa membayangkan kenyataan 

metafisis seperti surga dan neraka.  

7. Simbol-simbol memungkinkan manusia agar tidak diperbudak oleh 

lingkungannya. Mereka bisa lebih aktif ketimbang pasif dalam 

mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang mereka perbuat.
48

 

Dalam kehidupan keagamaan terdapat berbagai bentuk simbol dengan 

makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya yaitu :  

1) Warna. Bentuk-bentuk warna yang banyak digunakan sebagai simbol adalah 

putih, kuning, merah, hijau dan ungu. Warna putih, kuning dan keemasan 

sebagai simbol keabadian, kesucian, kemakmuran dan kebenaran. Merah 

simbol api dan darah, hijau simbol-simbol ketenangan, menyegarkan, 

melegakan dan warna ungu dimaknai sebagai simbol bijaksana, 

keseimbangan, kehati-hatian dan mawas diri. Selain itu warna kuning 

keemasan disimbolkan sebagai lambang kebesaran keangungan. 

Kewibawaan dan kemuliaan.
49

 

2) Bulan Bintang. Simbol ini dimaknai sebagai hati yang peka, yang secara 

realitas sebagai simbol Nabi/Rasul yang memiliki hati yang peka, 

penghambar (pembawa perubahan), utusan dan orang yang terpilih seperti 

bulan yang berbentuk bulan sabit dimaknai sebagai simbol hati yang 

                                                             
48

 Bernard Raho, „Teori Sosiologi Modern‟, (Jakarta : Prestasi Pusaka, 2007), 110. 
49

 Hazrat Inayat Khan, „Kesatuan Ideal Agama‟, (Yogyakarta: Putra Langit), 369. 
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represif terhadap cahaya Ilahi, sementara cahaya Ilahi sendiri disimbolkan 

dengan “Bintang Segi Lima”.
50

 

3) Simbol Salib. Yang dimaknai dengan dua rahasia. Rahasia pertama dilihat 

dari segi bentuk yang dipandang sebagai simbol manusia, dan dari dua 

ruang (dua ruang mistis) adalah simbol dua dunia (dunia ini dan 

sesudahnya). Kedua sisi inilah membentuk salib sebagai simbol persilangan 

(salib).
51

 

4) Simbol Zunar. Yang dimaknai dengan manusia sebagai makhluk Tuhan 

yang tidak bebas di dalam berbuat. Sebagai makhluk Tuhan, manusia wajib 

menjalani kehidupannya dengan mengutamakan pelayanan kepada Tuhan 

dan makhluk-makhluknya.
52

 

5) Simbol Matahari. Yang dimaknai dengan alam semesta ciptaan Tuhan. Di 

Persia, Cina, Jepang, India dan Smits, matahari disimbolkan sebagai master 

(Nabi), penyelamat dan Tuhan. Matahari dalam bentuk piring emas 

dimaknai sebagai simbol “Zardash” (mahkota), matahari yang dikelilingi 

avatar simbol kesucian (Hindu/Budha). Simbol matahari juga banyak 

digunakan pada masjid meskipun tidak dimaknai sebagai lambang suci.
53

 

6) Simbol Seruling dan Bulu Merak. Seruling dimaknai dengan simbol 

penderitaan dan kesedihan, sementara bulu merak dimaknai dengan simbol 

pengetahuan. Penderitaan/kesedihan dan pengetahuan dapat 

                                                             
50 Muhammad Logeahousen, „Satu Agama Atau banyak Agama‟, (Jakarta: Lentera, 2002), 102. 
51 Ibid, 238. 
52 Ibid, 218. 
53
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mengekspresikan pesan ke Ilahian secara penuh melalui kedua lambang 

dimaksud.
54

 

7) Simbol Air. Yang dimaknai dengan “Ruh” karena ruh juga mengalir seperti 

air. Apabila air berada di dalam bumi, maka ruh berada di dalam tubuh 

manusia.
55

 

8) Simbol Anggur. yang dimaknai dengan evaluasi manusia. Anggur adalah 

simbol keabadian datang melaui suatu proses. Proses buah menjadi 

minuman dimaknai dengan proses kehidupan yang akan musnah/mati pada 

waktu yang telah ditetapkan.
56

 

9) Simbol Merpati. Yang dimaknai sebagai pembawa pesan atau pesuruh. 

Terdapat dua makna yang disikapi pada simbol ini yaitu pertama merpati 

sebagai simbol yang mewakili penghuni bumi yang terbang dan bertempat 

tinggal di surga. Kedua sebagai simbol yang bermakna sebagai manusia 

religious yang tinggal di bumi berasal dari surga.
57

 

10) Simbol Buraq. Yang dimaknai sebagai kendaraan pada sejarah Mi‟raj nabi 

Muhammad SAW. Buraq disimbolkan dalam bentuk kuda bersayap dan 

bermuka manusia. Sayap dimaknai “Pikiran”, tubuh dimaknai “manusia” 

dan kepala melambangkan “Kesempurnaan”.  

11) Simbol-simbol Figuratif. Simbol-simbol ini terdiri dari Simbol dalam 

bentuk patung dan berbagai figura yang dikultuskan. Dalam bentuk patung 
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terdapat patung Yesus sebagai Simbol utama dalam kredo Kristen, patung 

Trimurti sebagai Simbol Dewa Brahma, Wisnu dan Syiwa dalam 

Hinduisme, patung Budha duduk bersila dalam Budhisme dan berbagai 

patung lainnya. Dalam bentuk figura terdapat berbagai tempat dan bangunan 

yang disimbolkan sebagai tempat suci, seperti Ka‟bah sebagai Simbol 

Kiblat dalam melaksanakan ritual agama, masjid, gereja, kuil, klenteng dan 

berbagai rumah ibadah lainnya yang dimaknai sebagai tempat suci atau 

rumah Tuhan (Baitullah) yang disakralkan.
58

 

12) Simbol Kratofani dan Herofani. simbol-simbol trasedental (Trasedental 

Simbol). Kratofani (Pengwahyuan) disimbolkan dengan langit, karena 

wahyu diturunkan dari langit, maka agamaagama yang ajarannya bersumber 

dari wahyu dimaknai dengan “Agama Langit”. Sementara mastermen dari 

wahyu yang dimaknai sebagai pesuruh (Rasul). Mesias, Budhisatwa dan 

lain-lainnya disimbolkan dengan “Bulan Sabit”. Sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas. Untuk penerima dan pengamal wahyu atau pengikut setia 

ajaran (Message) secara komunal diakumulatifkan dengan makna Umat, 

Jemaat, Parisada, Shangha dan lain-lainnya. Secara umum mereka 

disimbolkan dengan Bumi (Globe) yang dimaknai dengan kesuburan di 

dalam memakmurkan atau memperdalam pengikut suatu agama.
59

 

Herofani adalah simbol-simbol yang dimaknai dengan keangungan Tuhan 

dalam bentuk kultus pemujaan dan penyembahan. Dalam tradisi primitive 

                                                             
58 Kennith Cragg. „Azan Panggilan Dari Menara Mesjid‟, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973), 

167. 
59 Ibid, 324. 
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penyembahan batu, gunung, pohon, patung bahkan tikar (Sajadah) juga 

dipandang sebagai simbol bermakna herofani. Sejalan dengan dengan tradisi 

simbol herofani ini juga terdapat fenomena wasilah atau tawasul (perantara) 

melalui sesuatu yang dimaknai dengan “Keramat”. Keramat adalah simbol 

legitimed terhadap sesuatu yang dipandang karismatik. Akibat dari itu 

lahirlah kultus pengkeramatan terhadap objek-objek tertentu yang 

disimbolkan dengan Binatang Suci (Animal Scared) roh leluhur, orang 

keramat, kuburan keramat (mistis). Dan objek-objek keramat itu dimaknai 

sebagai tempat berdoa, bernazar dan berbagai ritual pemujaan lainnya.
60
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