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ABSTRAK 

Komisi Pemilihan Umum  (KPU) sebagai lembaga independen dalam sistem 

ketatanegaraan indonesia berinovasi dengan meluncurkan pusat pendidikan 

pemilih yang bertugas memberikan pendidikan politik sejak dini. KPU Kota 

Bandar Lampung memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. 

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja KPU Kota Bandar 

Lampung dalam mengatasi golput pada Pilpres tahun 2019 serta bagaimana 

tinjauan fiqih siyasah terhadap kinerja KPU Kota Bandar Lampung. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja KPU Kota Bandar Lampung dalam 

mengatasi golput pada Pilpres 2019 serta untuk mengetahui pandangan fiqih 

siyasahnya.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan 

penelitian pustaka (Library research). Data yang digunakan adalah data primer 

dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan melalui obserbasi, wawancara, dan 

dokumentasi, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriftif 

kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci sehingga dapat diperoleh gambaran 

akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai. 

Hasil penelitian yang di dapat adalah Kinerja KPU Kota Bandar Lampung dalam 

mengatasi golput belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Dilihat dari hasil 

penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa faktor penyebab terjadinya golput 

yaitu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan khususnya pemula, tidak 

mendapatkan formulir c6 atau undangan pemilih, rendahnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemimpin. Faktor penyebabnya terjadi nya golput bukan 

hanya dari KPU nya saja akan tetapi dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak 

nya masyarakat yang malas memberikan hak pilihnya. Akan tetapi dengan adanya 

kinerja KPU Kota Bandar Lampung adanya penurunan angka golongan putih 

(golput) sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Dalam Siyasah Dusturiyah terhadap 

sikap KPU Kota Bandar Lampung dalam pilpres 2019 yakni kaidah-kaidah yang 

ada dalam konsep ahlul hali wal aqdi belum sepenuhnya di terapkan oleh KPU 

kota Bandar Lampung.  
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Artinya : Dan (bagi) orang orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan  

musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 

 dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. 

(Q.S. Asy-Syura 38) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, maka 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari kekeliruan dalam 

memahami judul yang dimaksud oleh penulis, perlu kiranya dijelaskan 

terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Judul skripsi ini 

adalah ’’ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI GOLONGAN PUTIH 

(GOLPUT) PADA  PILPRES 2019 (Studi KPU Kota Bandar 

Lampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada 

judul tersebut sebagai berikut:  

1. Analisis 

Analisis adalah suatu proses yang akan melahirkan fakta-fakta berdasarkan 

data yang ada atau data yang terkumpul dan fakta merupakan hasil 

pemikiran analisis terhadap data-data.
1
 

2. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan penggurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 

 

                                                             
1
Basri MS, Metodelogi Penelitian Sejarah, (Jakarta: Agung, 2006), h. 795. 

2
Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Indonesia 

Prenadamedia Group, 2014), h. 4. 
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3. Kinerja 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu prograam kegiatan ataau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan.
3
 

4. Komisi Pemilihan Umum  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu 

yang beersifat nasional, tetap dan  mandiri yang bertugas melaksanakan 

pemilu.
4
 

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah diatas dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu sebagai pembahasan 

dengan pengkajian yang meneliti tentang bagaimana kinerja Komisi 

Pemilihan Umum dalam mengatasi golongan putih di PILPRES kemudian 

ditinjau berdasarkan pandangan hukum Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

  Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif 

dan alasan subjektif adalah sebagai berikut:  

1. Alasan Objektif 

Permasalahan itu menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan fiqih siyasah terhadap 

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mengatasi golongan putih di 

PILPRES di Kota Bandar Lampung. 

 

                                                             
3
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo 

Persada, Depok, 2012, h. 95. 
4
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu pasal (1 ayat 7) 
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2. Alasan Subjektif 

Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan 

skripsi ini. Disamping itu, objek kajian pembahasannya sesuai dengan 

kesyari‟ahan khususnya Jurusan Siyasah. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partispasi politik sebagai 

perwujudan dari keadulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat 

menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah 

dengan memberikan suara secara langsung. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan: “bahwa kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Amanat 

konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang 

sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga 

yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di 

Indonesia. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri 

dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pemilihan 

umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat 

nasional, tetap dan mandiri. Bersifat tetap juga mengandung maksud 

pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat akan berlangsung terus- 

menerus. Sedangkan mandiri pemahamannyaadalah dalam menyelengarakan 
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Pemilu bersifat independen tanpa ada campur tangan/pengaruh pihak lain 

baik pemerintah maupun parti politik. Adapun dasar yang digunakan lahirnya 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasca Reformasi adalah Pasal 22E ayat (5) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ketiga tahun 2002 

yaitu, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifar nasional, tetap dan mandiri.
5
   

Setiap wilayah mempunyai KPU yang selalu terkait dengan pemilihan 

umum. Sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Pesiden maka dari jauh-jauh 

hari KPU melakukan berbagai cara untuk menyuarakan agar menjadi bagian 

di Pesta Demokrasi, karna dengan demikian warga ikut berpartisipasi dalam 

menentukan seorang pemimpin dan wakil rakyat. KPU juga mengatur 

jalannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sehingga terorganisir dari 

awal pendaptaran sampai lahirnya calon yang sah. 

Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, 

karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam 

proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung yang identik 

dengan musyawarah sesuai yang tergantung dalam firman Allah QS. Asy-

Syura ayat 38: 

                            

     

                                                             
5
 MPR. RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Dan 

Ketetapan MPR RI, (Jakarta: 2912), h. 145. 
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (memetuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) denan 

musyawarah antara mereka, dan mereka manafkahkan sebagian dari rezeki 

yang Kami beikan kepada mereka”.
6
 

Ayat ini telah menunjukan bahwa betapa pentingnya musyawarah 

dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan musyawarah kita bida ikut 

berparttisipasi dalam pengembilan keputusan. 

Komisi Pemilihan Umum juga mensosialisasikan aturan pemilihan, dari 

berbagai sisi, undang-undang yang telah di rangkai akan menjadi patokan 

para calon pemilih, maka dari itu KPU Kota Bandar Lampung selalu bergerak 

cepat untuk mengantisipasi adanya golongan putih. Komisi Pemilihan Umum 

banyak melakukan cara untuk membangun kesadaran masyarakat dengan cara 

mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat baik secara langsung ataupun 

tidak langsung agar masyarakat ikut serta dalam Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden khususnya di kota Bandar Lampung. Berikut adalah 

partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi jumlah partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 
 

No Kecamatan  DPT Partisipasi % 

1 Bumi waras 35.096 27.876 72,51% 

2 Enggal 16.523 31.383 89,42% 

3 Kedamaian 33.877 13.915 84,22% 

4 Kedaton 31.039 28.075 85,07% 

5 Kemiling 47.052 42.560 90,45% 

6 Labuhan Ratu 29.593 25.051 90,45% 

7 Langkapura 24.143 21.728 84,65% 

8 Panjang 43.208 38.435 90,00% 

9 Rajabasa 28.283 25.688 88,95% 

                                                             
6
Dapartemen Agama Republik Indonesi:, (Jakarta), h.789.  
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10 Sukabumi 38.099 35.178 90,82% 

11 Sukarame 37.653 33.622 92,29% 

12 Tanjung seneng 33.922 29.558 87,14% 

13 Tanjung Karang Barat 34.864 31.864 91,40% 

14 Tanjung Karang Pusat 34.659 26.949 80,64% 

15 Tanjung Karang Timur 21.738 20.313 93,44% 

16 Teluk Betung Barat 22.042 19.189 87,06% 

17 Teluk Betung Selatan 27.668 22.729 82,15% 

18 Teluk Betung Timur 28.722 25.329 88,19% 

19 Teluk Betung Utara 20.499 27.907 91,50% 

20 Wayhalim 39.494 36.172 91,59% 

Total 638.174 565.463 88,61% 
Sumber : Dokumen KPU kota Bandar Lampung 

KPU Kota Bandar Lampung mewilayahi 20 Kecamatan, akan tetapi 

saya disini membatasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Teluk Betung 

Selatan, Sukarame dan Labuhan Ratu. 

Pemilihan Umum dilakukan serentak dan menyeluruh. Namun pada 

kenyataannya sampai detik ini masih ada sekelompok masyarakat yang tidak 

peduli dengan adanya Pemilu dan golongan putih, karna rendahnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin sehingga mereka tidak 

menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu, dengan berbagai 

macam alasan, baik dalam pemilu Al-Qur‟an dan Terjemahannya legislatif, 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah. 

Peningkatan golongan putih (Golput) dalam Pemilu tentu menjadi 

beban bagi kita semua khususnya bagi para pejabat dan politisi di negeri ini 

baik itu beban politis maupun psikologis. Kendati jumlahnya melampaui 

pemenang, golongan putih (golput) tidaklah membatalkan hasil Pemilu, tapi 
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secara substantif, tingginya angka dan bahkan kemenangan golongan putih 

(Golput) menunjukkan kurangnya legitimisi dan kepercayaan rakyat terhadap 

Pemilu dan pemenang.
7
 

Seperti yang telah diketahui bahwa legitimasi dalam Perspektif 

demokrasi adalah tingkat partisipasi sebagai bentuk keterlibatan menentukan 

arah pengambilan keputusan. Legitimasi merupakan kunci penentu yang 

secara fungsional kontributif sebagai fakta pendukung kekuasaan sebagai 

output demokrasi itu sendiri. Jika tidak, maka keberadaan demokrasi itu 

sendiri akan sama dengan ketidakberadaannya. Hingga kini sistem demokrasi 

dalam konteks Pemilu sebagai sendi penyelengaraan negara mampu 

melakukan antisipasi preventif mencegah golongan putih (Golput), bahkan 

peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang mendasari 

pelaksanaan Pemilu justru mendistorsi spirit untuk mencegah golongan putih 

(Golput). 

Dalam pandangan Islam, penegakan kepemimpinan hukumnya wajib 

berdasarkan ijma‟ (konsensus). Di Indonesia, Intrumen penegakan 

kepemimpinan dilakukan melalui sebuah mekanisme berupa Pemilu. Secara 

universal, Pemilu adalah lembaga sekaligus praktek politik yang 

memungkinkan terbentuknya sebuah perwakilan yang merupakan gambaran 

ideal bagi pemerintah demokrasi, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara 

sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik atau pembuat keputusan 

kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, 

                                                             
7
Jolo J. Prihant, Mendemokrasikan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Cet ke-1, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Maret 2008), H. 210-211. 
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jujur dan berkala. Oleh karena itu Pemilu tidak hanya bertautan dengan 

kebutuhan pemerintah atau keabsahan kekuasaannya, melainkan yang 

terpenting sebagai sarana bagi rakyat untuk menghubungkan aspirasi dan 

kepentingan mereka dalam kehidupan bersama. Seperti firman Allah dalam 

surat al-Maidah ayat 8 : 

                      

                         

         

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Eksitensi kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu 

yang mutlak perlu. Dalam artian, sebagai makhluk sosial yang hidup 

berkelompok, manusia membutuhkan sosok pemimpin, dalam hal ini menurut 

Islam yang utama adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur 

(siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabliqh), mempuyai 

kemampuan (fatanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, 

sebagaimaa yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur‟an AL-Nisa 

ayat 59 : 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosel 

(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rosul 

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

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

akibatnya”.
8
 

 

Ayat tersebut berisi tentang perintah setiap mu‟minagar memilih 

pemimpin atau wakil pemmpin yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya 

cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 

Kemudian, upaya dalam meminimalisir golongan putih (Golput)  dapat 

dilakukan memperhatikan pesan-pesan moral yang terdapat dalam Islam, 

diantaranya: seorang calon pemimpin harus berpikir jernih dalam dunia 

politiknya, menjadikan lahan dakwah dan tempat untuk menyampaikan amr 

ma‟ruf nahy munkar. 

Pendapat Al-Mawadi dalam Al-Ahkam al sultaniyah tentang memilih 

pemimpin “jika menetapkan immah adalah wajib, maka (tingkatkan) 

kewajibannya adalah fardu kifayah. Seperti jihad dan menuntut ilmu, jika ada 

orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan immah, maka gugurlah 

kewajiban terhadap yang lainnya, jika tidak ada seorangpun yang 

menegakkannya maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan 

legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin dan 

                                                             
8
Dapartemen Agama RI “Al-Quranul Karim dan Terjemahannya” (Bandung : Jumanatul 

Ali-Art. 2002), h. 87 
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golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi 

pemimpin‟‟. 

Dari alur problematika inilah, pemulis ingin mengkaji secara 

komprehensif bagaimana  kinerja Komisi Pemilihan Umum kota Bandar 

Lampung khususnya di Kecamatan Sukarame dan Sukabumi dalam 

mengatasi Golongan Putih (Golput) dan sejalankah dengan Hukum Fiqih 

Siyasah dengan harapan masyarakat tertarik memberikan hak suara dalam 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pada penelitian ini penulis 

memfokuskan kajiannya dengan judul ’’Analisis Fiqih Siyasah Terhadap 

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Golongan Putih 

(Golput) Pada Pilpres 2019 (Studi Kpu Kota Bandar Lampung)”. 

D. Fokus Penelitian  

Agar penelitian ini lebih fokus, dan mengingat luasnya pembahasan yang 

akan dilakukan, maka penelitian perlu membatasi penelitian di Kecamatan 

Sukarame, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Teluk Betung Selatan.   

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar 

belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana kinerja KPU Kota Bandar Lampung dalam mengatasi 

golongan putih (Golput)  pada PILPRES Tahun 2019? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kinerja Komisi Pemilihan 

Umum dalam mengatasi golongan putih (Golput) pada PILPRES Tahun 

2019? 
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F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian harus 

mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas sehingga dapat memberikan arah 

dalam pelaksanaan penelitian ini : 

a. Untuk mengetahui kinerja KPU Kota Bandar Lampung dalam 

mengatasi golongan putih (Golput)  di PILPRES tahun 2019. 

b. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap kinerja Komisi 

Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung. 

G. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini akan  memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut 

adalah: 

a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi 

keilmuan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Islam bagi 

Fakultas Syariah pada umumnya dan pada penulis khususnya. 

b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya 

khazanah keilmuan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam 

mengatasi golongan putih (Golput). 

H. Tinjauan Pustaka  

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang pernah ditulis 

oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul 

skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah penulis membaca 

beberapa skripsi tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan, 
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sehinggga dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan 

plagiasi. Untuk itu dibawah ini akan penulis kemukakan skripsi yang pernah 

ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut: 

1. Leni Roza Lena, dengan judul skripsi Strategi Komisi Pemilihan Umum 

(KPUD) Kabupaten Lampung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi 

Pemilih. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  dengan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Barat dari 

segi program sudah sangat baik, namun masih terkendala dengan dana 

sehingga KPUD melakukan pengurangan jumlah TPS untuk menghemat 

dan efesiensi anggaran.
9
 

2. Rizki Khairul, dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas 

dan Kwenangan KPU dalam Memferikisasi Partai Politik Peserta Pemilu 

2019 di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan library 

research yang bertujuan menganalisis tugas dan kewenangan KPU. Hasil 

penelitian menyimpulkaan bahwa tugas dan kewenangan KPU tidak 

bertentangan dengan ajaran islanm dan fiqh siyasah.
10

 

3. Farid Muhajir, dengan judul skripsi Eksistensi Panitia Pengawa Pemilu 

(PANWALU) dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah (PEMLUKADA) 

Serentak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris 

yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa 

                                                             
9
Le”ni Roza lLena, skripsi: “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten 

Lampung Barat dalam Meningkatkn Partisipasi Pemilih”,Unila, Bandar Lampung, 2019. 
10

 Rizki khairul, Skripsi : “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Kewenangan KPU 

dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia”, UIN Raden Intan 

Lampung, Bandar Lampung, 2018. 
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mekanisme penyelesaia sengketa pemilukada serentak. Hasil dari 

penelitian ini bahwa Panwaslu Kota Depok belum memahami sepeuhnya 

tentang mekanisme penyelesaian sengketa, kurang adanya pembinaan dari 

tingkatkan di atasna, dan terbatasnya kewenangan terhadap pelaksanaan 

pengawasa.
11

 

4. Siti Marwiyah, dengan judul kajian Golput dalam Pemilukada serentak 

(abstain voter in local election). Dalam penelitian ini membahas tentang 

individu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada serentak 

tersebut. Terjadinya hal tersebut berdasarkan pada banyak faktor yang 

mempengaruhi. Namun demikian, faktor paling utama terjadinya Golput 

adalah karena kualitas kandidat calon pemimpin daerah yang akan dipilih 

dan faktor ketidakmaksimalan KPU dalam melakukan sosialisasi dalam 

penyelenggaraan Pemilukada serentak.
12

 

5. H, Soebgio, dengan judul kajian Implikasi Golongan Putih Dalam 

Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia. Dalam penelitian ini 

membahas partisipasi publik merupakan salah satu tujuan dalam 

membangun demokrasi suatu negara. Sedangkan dalam demokrasi 

elektoral atau demokrasi prosedural, Golput adalah manifestasi dalam 

proses politik dengan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemiliha 

umum sebagai pesta demokrasi. Dalam pandangan orang-orang yang 

memilih Golput, demokrasi dimakai sebatas kebebasan untuk mengkritik 

                                                             
11

 Farid Muhajir, Skripsi : “Eksistensi Panitia Pengawa Pemilu (PANWALU) dalam 

Pemilhan Umum Kepala Daerah (PEMLUKADA) Serentak”, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

2017. 
12

Siti Marwiyah, Golput dalam Pemilukada Serentak (abstain voter in local election), 

Jural ETIKA & PEMILU Vol. 2, No 2, Juni, 2016. 
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Pemerintah dan mengganti pemerintahan melalui pelaksanaan Pemilu dan 

belum menyentuh ubstansi pembangunan demokrasi dalam bidang politik, 

ekonomi dan sosial.
13

 

6. Muhammad Arsad Nasution, dengan judul kajian Golput Putih (Golput) 

Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Quran dan Hadist). Dalam 

penelitian ini membahas tentang sikap Golput dalam masyarakat yang 

bermasalah dalam demokrasi jika jumlahnya semakin meningkat. Karena 

hal tersebut berkaitan dengan legitimasi proses pemilihan wakil rakyat dan 

pemimpin negra. Semakin banyak jumlah masyrakat yang memilih Golput 

maka legitimasi terhadap pemilihan akan menjadi semakin lemah. Dengan 

demikian akan ada kemudaratan apabila jumlah Golput semakin 

meningkat dalam proses Pemilu. Apakah sikap golput yang dilakukan 

masyarakat dibenarkan dalam ajaran Islam.
14

 

I. Metode Penelitian 

Kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian akan terlaksana dengan 

objektif ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal maka sangat diperlukan 

rumusan-rumusan yang bertindak dan berfikir ilmiah yang disebut dengan 

metode-metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat bermakna, 

sebab dengan adanya metodelogi akan memperlancar penelitian, berkenaan 

dengan masalah metodelogi penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa 

hal. 

                                                             
13

H. Soebagio, Implikasi Golongan Putih Dalam Pembangunan Demokras DI Indonesia, 

MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, Vol, 12, No. 2, (Desember, 208), h. 82-86 
14

Muhammd Arsad Nasution. Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis 

Terhadap Al-Quran dan Hadist), Al istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vl. 2, No. 2, 2017 
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1. Jenis penelitian  

Penelitian termasuk penelitian lapangan (field reserch) yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan dalam koncah yang 

sebenarnya.
15

Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari KPU Kota 

Bandar Lampung. 

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian adalah  

pustaka (library research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang 

terdapat diruang perpustakaan. Yaitu dengan metodelogi kepustakaan 

(Library research) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, 

makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul 

yang dimaksud.
16

 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat 

memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) 

lengkap tentang sesuatu yang sedang di teliti. Pada umumnya penelitian 

deskriptif merupakan penelitian no hipotesis. Sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang 

peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana 

                                                             
15

Kartono, Kartini,Pengantar Metodelogi Riset Sosial,(Bandung: Mandar Maju, 1996) h. 

32.  
16

Sutrisno Hadi, Metodelogi Riset, (Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 

42 
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kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mengatasi Golput pada PILPRES 

tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. 

3. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data data yang dikumpulkan dan diperoleh 

sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.
17

Dalam 

penelitian ini penulis menjadikan anggota komisioner KPU Kota 

Bandar Lampung, dan Tokoh masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah 

dalam bentuk publikasi-publikasi.
18

Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data 

sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-

lembaga yang berkaitan dengan masalah. 

4. Populasi dan Sample 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

                                                             
17

Benyamin Lakitan dkk, Metodelogi Penelitian, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 

1998), h. 77. 
18

Ibid, h. 77. 
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kesimpulannya.
19

 Dalam penelitian ini, populasinya adalah 5 orang 

komisioner KPU dan Tokoh Masyarakat. 

b. Sample 

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara 

tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. 

Dalam penentuan sample, penulis menggunakan metode pengambilan 

sample dengan Purosive sampling, yaitu teknik pengambilan sample 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbanga tertentu ini, 

misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin di anggap sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti menentukan sampel nya yaitu : 1orang 

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, 1 orang Kasubbag Program & data, 

1 orang Kasubbag Teknisi Pemilu & Hupmas, 1 orang Kasubbag 

Hukum, dan 1 orang tokoh msyarakat. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat 

pengumpulan data yaitu study dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 

atau observasi, dan wawancara dan interview, mengingat penelitian ini 

merupakan penelitian biliographich atau bahan kepustakaan, maka daalam 

penelitian ini menggunakaan metode dokumentasi sebagai alat 

pengumpulan data. 

                                                             
19

Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 117. 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para responden. wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden dan 

kegiatannya dilakukan secara lisan.
20

 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara di mana 

peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab 

secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, 

menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
21

Dokumentasi pada penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang bersumber dari dokumentasi 

tertulis sesuai dengan cara yang diperlukan penulis dalam 

penelitiannya. 

6. Metode Pengelolaaan Data 

Setelah data terkumpul, tahap sselanjutnya dalah mengelolah data 

tersebbut ddengan menggunanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

                                                             
20

Joko Subagyo, Metode Peneitian (Dalam Teori Dan Praktek), (Jakarta: PT: Asdi 

Mahasatya (cetakan kelima), (2006), h. 39  
21

Tony Wijaya, Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan praktik, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 27. 
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a. Pemeriksaan data (editing) 

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan 

karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan 

memeriksa ulang, kesesuaiaan dengan permasalahan yang akan diteliti 

setelah data tersebut terkumpul. 

b. Pendataan data (coding) 

Yaitu usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan- 

bahan yang telah di proses untuk mengetahui, apakah data-data yang 

telah diproses sesuai atau tidak.
22

 

c. Sistemazing atau sistematis  

Yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah”.
23

 Yang dimaksud dalam hal ini yaitu: 

mengelompokkan data seacra sistematis data yaang sudah diedit dan 

diberi tandaa itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.  

7. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang dapat diamati.
24

 Dengan metode berpikir 

induktif yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu 

ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini 

                                                             
22

Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 29. 
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu...., h. 29 
24

Lexy Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Roskakarya, 2000), 

h. 2 
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penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan 

dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban 

yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan 

mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data 

tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan 

pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan tentang objek yang 

akan diteliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kinerja 

1. Definisi Kinerja  

Istilah kinerja berasal dari Job Performance atau Actual Perfomance 

(Prestasi Kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh 

sesorang). Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja 

berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) 

kemampuan bekerja. Menurut Mangkunegara, kinerja merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh sesorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadaya.
25

Lebih lanjut lagi, Mangkunegara menyatakan bahwa 

pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan 

kinerja organisasi.Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 

ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja 

individu dengan kinerja kelompok. 

Menurut Prawiro Sentosa Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak mencapai 
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hukum sesuai dengan moral dan etika. Sedangkan menurut Rivai, Basri 

bahwa Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau 

keseluruhan selama priode tertentu didalam melaksanakan tugas 

dibandingkan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target 

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama.
26

 

Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah suatu hasil pekerjaan yang telah sesuai dengan prosedur atau 

ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan target sebelumnya. 

Kinerja pegawai pada dasarnya adalah hasil karya pegawai selama 

periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya 

standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan telah disepakati bersama. Penilaiaan prestasi kinerja merupakan proses 

melalui bagaimana organisasi-organisasi mengavaluasi atau menilai 

kinerja prestasi kinerja pegawai. Kegiatan ini dapat memperbaiki 

keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada 

pegawai tentang pelaksanaan kinerja. 

Kegunaan-kegunaan penilaian kinerja sebagai berikut : 

a. Perbaikan prestasi kinerja  

Umpan balik pelaksanaan kerja kemungkinan pegawai, manajer dan 

dapartemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka 

untuk memperbaiki prestasi. 
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b. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi 

lainnya. 

c. Keputusan-keputusan penempatan  

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kinerja 

masalalu. 

d. Kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembanan  

Pelatihan adalah jantung dari upaya berkelanjutan meningkatkan 

kopetensi pegawai dan kinerja organisasi, prestasi kerja yang jelek 

mungkin menunjukkan kebutuhan pelatihan.Begitu juga kebutuhan 

pengembangan harus mempersiapkan para pegawai suntuk tetap sejalan 

dengan perubahan da pertumbuhan organisasi.
27

 

e. Perencanaan dan pengembangan karier 

Perencanaan organisasional melibatkan identifikasi jalur-jalur dan 

aktivitas-aktivitas untuk perkembangan para karyawan. Perencanaan 

karir organisasional saling berhubungan dan saling tergantung satu 

sama lain.
28

 

f. Penyimbangan-penyimbangan proses stafling. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu 

dalam organisasi faktor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan 

sebagai berikut :
29

 

a. Faktor individu  

Secara psikologis, individu yang normal adalah individuyang 

memiliki integritas yang tinggi atara fungsi psikis (rohani) dan 

fisiknya (jasmaniah).Dengan adanya integritas yang tinggi antara 

fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi 

diri yang baik.Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama 

individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan 

potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau 

aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. 

b. Faktor lingkungan organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang 

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang 

memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, 

hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang 

berkarier dan fasilitas kerja yang relative memadai. 
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3. Kinerja dalam Perspektif Islam 

Agama Islam memandang bekerja adalah bagian daridan jihad jika 

bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak 

melupakan-Nya. Perbutan baik selalu bermanfaat bagi orang lain dan harus 

disertai dengan manjemen kerja yang baik pula. Dalam manajemen 

manusia adalah unsur utama.Elemen manusia dalam manajemen manusia 

terdiri atas pengusaha, para mitra usaha, para karyawan dan 

importer.Usaha yang bermanfaat merupakan tujuan utama dalam 

manajemen.Agar manusia dapat terinvestasi dengan baik sehingga 

mengenal elemen manusia itu, biasanya meliputi kebiasaan, dan tingkah 

laku, keistimewaan dan kelemahan, kekuarangan dan keutamaan, 

pendorong dan penghaang atau perbedaan dan persamaannya. 

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk 

melaksankan amalan.Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi 

sebagai sumber ajaran Islam yang menawarkan nilai-nilai atau prinsip-

prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. 

Islam sering kali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan yang 

berbudaya.
30

 Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih 

lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan 

bisnis, budaya dan etos kerja bagi orang muslim pada khusnya dan 

masyarakat umumnya. 
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Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi 

dalam suatu komunitas sosial dengan cara yang teratur. Manusia harus 

mengatur kelompok-kelompok yang ada menggunakan manajemen yang 

benar agar satu sama lain dapat berinteraksi dengan harmonis. Sebab 

manusia diciptakan dalam kehidupan ini antara lain adalah berkompetensi, 

siapa yang terbaik dalam usaha dan pekerjaannya.
31

 

Firman Allah dalam Al-Quran berbunyi : 

                                

”yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siap 

diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi 

Maha Pengampun” (QS. Al-Mulk : 2).
32

 

Dalaf tafsir ayat dijelaskan bahwa salah satu bukti kekuasaan-Nya 

adalah dia yang menciptakan mati dan menentukan ajalnya, dan hidup 

dengan menentukan kadar-kadarnya, untuk menguji kamu, siap diantara 

kamu yang lebih baik amalnya dengan seiklas mungkin. Dan dia maha 

perkasa tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya, maha pengampun 

dengan menghapus dosa bagi orang-oarang yang bertobat.
33
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B. Fiqh Siyasah Dusturiyyah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyyah 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain 

konsep-konsep kontitusi (undang-udang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislatif (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.
34

 Tujuan 

dibuatnya perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia dan untuk  memenuhi kebutuhan manusia. 

Permasalahalan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan 

antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena 

itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaiaan dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memnuhi 

kebutuhannya.
35

 

                                                             
34

 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana , 2014), h. 

177. 
35

 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Impementasi Kemaslahatn Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari‟ah, (Jakarta: Kencana, 203), h. 47. 



28 
 

Abul A‟la al-Mududi mendefinisakn dustur dengan: “suatu dokumen 

yang memuat pinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaruh suatu 

negara”.
36

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama 

dengan contituttion dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar 

dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia 

tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. 

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi , untuk nama satu ilmu 

yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di 

dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan 

kekuasaan di dalm pemerintah suatu negara, sebagai dustur dalam satu 

negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainya yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.
37

 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan 

Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak 

asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan 

semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, 

kekayaan, pendidikan dan agama.
38
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2. Ruang Lingkup Fiqh al-siyasah al-dusturiyyah 

  Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi 

hal-hal sebagai berikut:
39

 

b. Persoalan dan ruag lingkup pembahasan  

c. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

d. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

e. Persoalan bai‟at 

f. Persoalan waliyul ahdi 

g. Persoalan perwakilan 

h. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

i. Persoalan wizarah dan perbandingnnya 

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan 

dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-qur‟an 

maupun hadis, muqosidu dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat. karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator di 

dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat merubah 

karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijtihad 

ulama, meskipun tidak seluruhnya.
40

 

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siayasah dusturiayah dapat dibagi 

kepada: 
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a. Bidang siyasah tasyri‟iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall 

wa al „aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-

muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-

undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. 

b. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah. Wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain. 

c. Bidang siyasah qadha‟iyah, termasuk di dalamnya masalah peradilan. 

d. Bidang siyasah idariyah, trmasuk di dalamnya masalah-masalah 

administrasi dan kepegawiaan. 

3. Ahl al-Hall Wa al ‘Aqd 

a. Pengertian ahl al-Hall Wa al ‘Aqd 

Menurut bahasa al „ahd berarti “semua yang dijanjikan atau 

ditetapkan Allah SWT atas seseorang”, seseorang disebut “waliy al-

ahdi” karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang 

membai‟atnya sebagai khalifah . dalam pengertian para ahli siyasah 

syar‟iyyah, al „ahd adalah memilih seseorang tertentu untuk melakukan 

pekerjaan dalam jabatan kenegraan yang paling rendah. Jadi pengertian 

al „ahd sebenarnya cukup luas, namun dalam pengertian prktis istilah 

ini biasanya dipakai untuk menunjuk dalam pemilihan untuk jabatan 

kenegaraan yang tertinggi yaitu jabatan khalifah atau imam.
41

 

Ahl al-hall wa al aqd‟ diartikan „dengan orang-orang yang 

mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau Dewan 
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Perwakilan Rakyat”.
42

 Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk 

sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat 

menyuarakan hati nurani rakyat. Tugasnya antara lain adalah memilih 

khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu ahl al-hall 

wa al aqd‟ juga disebut oleh Imam al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar 

(golongan yang berhak memilih). Peranan golonga ini sangat penting 

untuk memilih salah seorang di antara ahl al-Imamat (golongan yang 

berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah. 

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah ahl al-hall wa 

al aqd‟ didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang 

dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan 

yaitu Muhajirin dan Anshar. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim 

sebagai ahl al-hall wa al aqd‟ yang bertindak sebgai wkil umat. 

Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khusunya pemilihan Abu Bakar 

ra dan Ali ra bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap 

kelangsungan keutuhan umat dan agama.  

Kedua tokoh mendapat pengakuan dari umat dalam hubungan ini 

tepat sekali definisi yang dilakukan oleh Abdul Karin Zaidan bahwa ahl 

al-hall wa al aqd‟ ialah orang-orag yan berkecimbung langsung dengan 

rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka 

menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, 
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adil dan kecemelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam 

memperjuangkan kepentingan rakyatnya.
43

 

 Ahl al-hall wa al aqd dapat juga dikatakan sebagai suatu lembaga 

pemilih. Oarang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, 

dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepla negara. Waliy al-

ahdi adalah sumber kekuasaan dan kriteria imam Imamah itu terjadi 

dengan salah satu cara lain dari dua cara. Pertama pemilihan ahl al-hall 

wa al aqd‟ dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang 

sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksud dengan waliyul 

ahdi. Cara ini diperkenankan atas dasar:
44

 

1) Abu Bakar ra menunjukan Umar ra yang kemudian kaum muslimin 

menetapkan keimanan (imamah) Umar ra dengan penunjukan Abu 

Bakar ra tadi. 

2) Umar ra menujuk menyerahkan pengangkatan khalfah kepada ahl 

syur‟  (imam orang sahabat) yang kemudian di setujui oleh sahabat 

yang lain. Jadi di dlam kasus ini menunjukan seseorang tetapi 

menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (ahl 

syara‟ yang berwenang). 

Keterangan diatas menjelaskan bahwa seoranfg anak khalifah dapat 

saja jadi khalirat sebagai seorang khalifah, jika anak khalifah itu tadi 

memnuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya di 
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setujui oleh setidaknya mayoritas ahl al-hall wa al aqd‟.
45

 Dalam syarat 

menjadi imam ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang 

sangat ketat dn ada pula yang memberi persyaratan yang longgar. 

Imam al-Mawardi memberikan persyaratan sebagai berikut:
46

 

1) Adil dengan segala persyaratannya, dapat dipercayai, dan terpelihara 

dari segala yang haram. 

2) Memiliki ilmu yan dapat digunakan sebagai ijtihad d dalam hukum. 

3) Sehat panca inderanya. 

4) Sehat anggota badannya. 

5) Kecerdasan dan kemampuan di dalm mengatur rakyat dan 

kemaslahatan. 

6) Kebenaran dan punya tanggung jawab dalam mempertahankan 

negara. 

7) Nasab, harus berketurunan quraisy namun ini ternyta diperdebatkan 

oleh para ulama 

Sedangkan Ibnu Khadun hanya memberikan empat syarat, yaitu:
47

 

1) Memiliki ilmu pengetahuan. 

2) Adil. 

3) Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifannya 

4) Sehat asmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya. 
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Ibnu al-Atsir di dalam kitanya al-kamil fi tarikh menceritakan salah 

satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu 

Bakar ra sebagai khalifa.
48

 Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar ra 

terdapat beberapa kesimpulan.
49

 

1) Khalifi dipilih secara musyawarah diantara para tokoh dan wakil 

umat. 

2) Sistem perwakilan sudah ada pada masa itu. 

3) Musyawarah terdapat dialog dan diskusi bagi menentukan calon 

khalifa yang paling memenuhi persyaratan. 

4) Kesepakatan dengan tidak menggunakan voting. 

Rasyid Ridaha mengungkapkan “dikalangan umat harus ada orang 

memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan 

masyarakat, serta mampu menyelesaikan politik, itulah yang disebut ahl 

al-hal wa al aqd‟ dalam Islam. Imam al-Mawardi menyebutkan , orang 

yang memilih khalifah ini dengan ahlul iktiar yang harus memenuhi 

tiga syarat yaitu: keadilan yang memenuhi segala persyaratan, memiliki 

ilmu pengetahuan, dan memiliki kecerdasan dan kearifan. 

Abu A‟la al- Maududi mebutkan ddengan ahl al-hal wa al aqd‟ 

dengan ahl syura‟ juga menyebut dengan dewan penasihat. Dari uraian 

para ulama tampk hal sebagai berikut: 

1) Ahl al-hall wa al aqdi‟ adalah pemegang kekuaan tertinggi dan 

mempunyai wewenang memilih dan membai‟at pemimpin. 
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2) Ahl al-hall wa al aqd‟ mempunyai wewenang membuat undang-

undang. 

3) Ahl al-hall wa al aqd‟ adalat tempat konsultasi pemimpin dalam 

menentukan kebijaksanaan nya 

4. Hukum Memilih Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

Dusturiyyah 

 

Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang 

memeluknya. Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya 

seorang pemimpin.Menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban 

dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka akan 

terbentuk peraturan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat 

mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya 

kerusakan. Adapun dalil yang menunjukkan adanya kewajiban seorang 

pemimpin terdapat dalam QS An-Nisa ayat 59 

                      

                           

            

 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosel 

(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Quran) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

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

lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa: 59)”.
50
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Syarat dalam bermasyarakat dan bernegara adalah harus ada seorang 

pemimpin dan peraturan yang ditaati.Tanpa adanya pemimpin dan 

peraturan, dapat terjadi kekacauan di masyarakat dan kehancuran 

negara.Pengalaman dalam perang Uhud dapat menjadi contoh, kekalahan 

umat Islam disebutkan karena sebagian pasukan tidak patuh terhadap 

peraturan yang dibuat oleh Rasullullah SAW. Oleh karena itu pentingnya 

taat kepada pemimpin atas perintahnya merupakan hal yang penting untuk 

tujuan bersama.
51

 

Membahas tentang masalah pemimpin, imam al-Ghazali berpendapat 

bahwa hukumnya wajib.Pendapat tersebut dapat dilihat dalam al-Iqtishad 

al-I‟tihad.Menurut al-Ghazali agama dengan kekuasaan politik 

mempunyai hubungan yang erat yang digambarkan dengan bahasa 

“sulthan adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi 

ketertiban agama”.Ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat.
52

 

Al-Ghazali adalah salah seorang yang sangat disegani selain itu ia 

adalah ahli hukum yang dikagumi tidak hanya dalam lingkungan Nizha al-

Mulk, akan tetapi juga dilingkungan pemerintahan di Baghdad.
53

 Namun  
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lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali 

(450 H atau 1058 M). Al-Ghazali lahir di Thus dekat Khurasan Persia.
54

 

Sedangkan al-Mawardi mempunyai pandangan lain tentang hukum 

memilih pemimpin. Dalam kapasitasya sebagai seorang yang ahli dibidang 

hukum mazhab Syafi‟i, al-Mawardi pernah menjabat sebagai hakim di 

berbagai kota. Kemudian, pada saat pemeritahan khalifah al-Qadir (991-

1031M) al-Mawardi diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung di 

Baghdad.Karena kepegawaian dilomasinya al-Mawardi ditunjuk sebagai 

mediator dalam perundingan yang terjadi antara pemerintah Bani Abbas 

Buwaih yang telah menguasai politik saat itu
55

. 

Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang merupakan cerminan dan 

kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan 

imamah atau khalifah direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk 

menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur 

kehidupan dunia.Berdasarkan ijma‟ ulama adanya pelembagaan imamah 

atau khalifah adalah al-fardhu al-kifyah.
56

 

Menurut pendapat al-Mawardi dalam memilih seorang pemimpin 

mempunyai dua cara yaitu pertama, dipilih oleh dewan ikhtiyar yang 

bertugas untuk memilih seseorang sebagai pemimpin negara dan umat. 
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Kedua, dewan imamah (pemimpin) yang bertugas untuk mengangkat 

seseorang dari mereka sebagai imam.
57

 

Pemilahan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses 

pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu. Pemilu 

diperblehkan dalam Islam, sebab kekuasaan ditangan umat atau rakyat.Hal 

itu merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu 

sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. 

Setelah terpilih seorang pemimpin maka pmimpin tersebut dibuat menjadi 

khaliah.
58

 Dengan demikian seseorang tidak akan dapat menjadi pemimpin 

(khalifah) tanpa adanya pemilihan yang dilakukan oleh umat. Disinilah 

proses Pemilu menjadi salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin 

negara. 

Selain Pemilu untuk memilih seorang khalifah, dalam sistem politik 

Islam juga terdapat Pemilu untuk memilih anggota majlis mewakili 

umat.Untuk menjadi anggota majlis tersebut melalui pemilihan yang 

dilakukan oleh umat (al-intikhabat), bukan dipilih oleh khalifa.Karena 

dalam hal ini berlaku akad wakalah (perwakilan).Anggota majlis tersebut 

merupaka wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka.
59

 

Mengingat Pemilu adalah proses memilih anggota majlis umat, maka 

implikasinya berebada debfab akad khalifah. Dalam hal ini umat memiliki 

hak untuk memberhentikan para wakilnya dari majlis tersebut.Sedangkan 

                                                             
57

Ibid, h. 3  
58

Pulungan, Fiqh Siyasah...., h. 72  
59

Abdul A‟la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993), 

h. 24 



39 
 

dalam akad khalifah umat tidak berhak untuk memberhentikan 

khalifah.Apabila khalifah melanggar syari‟at Islam maka yang berhak 

untuk memberhentikan adalah mahkamah mazalim, yaitu lembaga 

peradilan yang berrtugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat dan 

penguasa pemerintahan.
60

 

C. Golongan Putih (Golput) 

1. Pengertian Golongan Putih  

Golongan putih tidak lagi masalah baru di Negara Indonesia, alasan 

perbedaan prinsip masing-masing individu salah satu pemicu terjadinya 

Golongan putih. Sejak tahun 1955 hingga tahun 2009 Indonesia telah 10 

kali melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), masyarakat hampir 

setiap tahun mengalami Pilkada hingga Pilkades. Penyelenggraan pemilu 

yang berulang-ulang tidk juga megalami perubahan baik di Indonesia 

khususnya nasib masyarakat hingga saat ini. 

Pada dasarnya, memilih dalam Pemilihan Umum adalah hak bagi 

setiap warga negara.Fakta dalam setiap Penyelenggaraan Pemilu masyarakat 

yang tidak menggunakan hak pilihnya, cendrung meningkat disetiap 

penyelenggaraan Pemilu.Prilaku tidak menggunakan hak suara untuk 

memilih pemimpin yang dipercaya mampu merubah nasib rakyat Indonesia 

di sebut Golput. 

Menurut penulis kata Golput adalah singkata dari Golongan Putih, 

yang berarti menggunakan hak pilih pada saat pemilu berlangsung dengan 
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berbagai faktor dan alasan tertentu. Kurangnya realisasi yang merata banyak 

yang tidak memahami apa guna dari sebuah Pemilu sehingga yang tidak 

berpartisipasi atau pun ikut serta pada penyelenggaraan tersebut. Itulah 

gambaran singkat dari pertama kalinya pemilu diselenggarakan pada tahun 

1955 pada masa itu, Fenomena Golput ini ternyata tidak sampai disitu saja, 

dengan majunya tahun generasi penerus hadir dengan pola pikir yang juga 

lebih maju. Pemerintah mulai melebarkan sayap dengan menggandeng 

masyarakat yntyk turut andil dalam merealisasikan fungsi dari Pemilu, dan 

pengarug Pemilu terhadap Kemajuan Indonesia sebagai Negara Demokrasu 

dari mulai antar Provinsi, Kota-kota besar, hingga Pelosok Desa. Dari cara 

yang paling sederhana yaitu menggelar forum diskusi tatp muka sampai cara 

yang paling cepat pergerakannya yaitu melalui media cetak maupun 

elktronik, saat itulah perkembangan demokrasi mulai membaik. Tetapi tidak 

pula mengurangi permasalahan yang ada, ditengah perubhan polafikir maju 

masing-masing individu hadir pula argumen-argumen yang sain 

bertentangan disebabkan berbedanya cara pandang setiap individu yang 

didasari oleh faktor dan alasan kepentingan masing-masing. 

Tidak hanya dalam pemilu legislatif saja, perpolitikan juga terjadi 

dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Umum Kepala Daerah.Terbukti 

pada tahun 1971 saat menjelang Pemilu pertama zaman orde baru istilah 

Golput pertama kali muncul. Pemkarsa sikap gerakan untuk tidak memilih 

itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan Alm. Imam Malujo 

Sumali. Langkah mereka didasari oleh pandangan bahwa aturan main 
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Negara Demokrasi di Indonesia tidak digunakan, leih cenderung di injak-

injak. 

Menurut beberapa pakar Politik,  seperti Arbi Sanit, Golput adalah 

gerakan prote politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, 

sasaran protes dari Geraka Golput adalah Penyelenggraan Pemilu. Berbeda 

dengan kelompok Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena 

berhalangan di luar kontrolnya. Kaum golpt menggunakan hak pilih dengan 

tiga kemungkinan : 

a. Pertama, Menusuk kebih dari satu gambar partai 

b. Kedua, Menusuk bagian Putih dari kartu suara 

c. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak 

mengguankan hak pilih 

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud 

dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam Pemilu. 

2. Sejarah lahirnya Istilah Golongan Putih  

Golput atau Golongan Putih adalah tindakan tidak memilih atau “Nko 

Voting Decision”.Istilah ini mulai dicetuskan oleh Arief Budiman (yang 

sekarang menjadi Guru Besar di Universitas Melboure, Australia) dan 

kawan-kawannya menjelang Pemilu pada tahun 1971 sebagai bentuk 

perlawanan terhadap arogansi Pemerintah dan ABRI (yang sekarang 

menjadi TNI) yang seepnuhnya memberikan dukungan Politis kepada 

Golkar.Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk 

ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk 



42 
 

sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar.Arief Budiman menyerukan 

Golput keada masyarakat untuk tidak mencoblos tepat pada gambar partai 

Politik, melainkan menyerukan untuk mencoblos bagian kertas yang 

berwarna putih. 

Mendengarkan kata “Golput” dalam beberapa pemilihan umum yang 

telah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia memang tidak asing 

lagi.Hampir tidak ada pelaksana pemilihan umum yang tidak diwarnai oleh 

Golput. Bahkan, tindakan Golput Rakyat Indonesia saat ini bukanlah 

Perkara main-main lagi, persentasenya hampir sama dengan jumlah rakyat 

yang menggunakan hak pilihnya. Realita seperti ini seolah-olah telah 

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Rakyat Indonesia terhadap Calon-

calon Pemimpin bangsa ini rendah sekali. 

Istilah Golput ada menjelang Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 

1971, tepatnya pada masa pemerintahan Orde baru.Bukan hanya pada Era 

orde baru saja, pada era reformasi saat ini pun, Golput masih saja.Padahal, 

kalau dilihat kembali dari konteks sejarah, pada era politik Orde baru, rakyat 

Indonesia begitu memimpikan kebebasan untuk memilih pada saat pemilu 

berlangsung.Pada saat itu, Rakyat Indonesia begitu tertekan oleh tuntutan 

pemerintah yang memaksakan rakyat untuk memilih dan memenangkan 

Golkar dalam setiap Pemilihan Umum yang berlangsung.Sehingga hasil 

Pemilihan Umum tersebut tidaklah sesuai dengan Konstitusi.Akan tetapi, 

kondisi seperti yang terjadi di era orde baru itu berbeda dengan kondisi yang 

terjadi sekarang ini di era reformasi.Tuntutan rakyat untuk memperoleh 
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kebebasan memilih sesuai dengan hati nuraninya telah terpenuhi.Namun 

mengapa keputusan untuk Golput tetap saja terjadi, tentunya fenomena 

Golput di negara ini tidaklah terjadi tanpa adanya suatu sebab yang 

mengakibatkan adanya fenomena tersebut. 

Terdapat banyak penyebab terjadinya Golput, baik di era orde baru 

maupun diera reformasi sekarang ini. Alasan ini melatarbelakangi timbulnya 

Golput di era orde baru berbeda dengan alasan yang timbul di era reformasi. 

Jika pada era orde baru golput terjadi sebagai bentuk protes rakyat terhadap 

sikap pemerintah yang terlalu memaksa rakyat untuk memilih dan 

memenangkan Golkar, dengan kata lain terjadi oenindasan terhadap Hak 

Warga Negara untuk Memilih. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang 

sedang tumbuh dan berkembang, Golput dapat mempersentasikan tiga hal 

yaitu: 

a. Penolakan atas prodeuk apa pun yang dihasilkan sistem ketatanegaraan 

kontemporer. Negara dianggao lebih dari bagian Korporatis sejumlah 

elite yang membajak kedaulatan rakyat. Seluruh Produk Undang-Undang 

(UU) dipersepsikan sebagai bagian rekayasa Politik dari seglongan orang 

yang selama ini mendapat berbagai Privilese Politik. 

b. Kalkulasi rasional tertentu yakni ada atau tidak ada pemilihan, ikut atau 

tidak ikut mencoblos dalam Pemilihan, tidak akan berdampak atas 

perbaikan nasib atas diri pemilih bersangkutan. 
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c. Golot juga merepsentasikan Pilihan Politik tertentu. Mereka hanya 

percaya pada negara dan berbagai aspeknya, termasuk Pemilu. Namun, 

memilih Golput karena presferensi politiknya berbada degan yang lain. 

3. Penanaman Kesadaran Golongan Putih 

Menurut Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia, sadar adalah insaf, 

merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan 

mengerti.Sedangkan Kesadaran Politik adalah kesadaran dan pengetahuan 

orang mengenai kekuatan Politik masyarakat.
61

kesadran Politik pda 

hakekatnya merupakan keinsyafan setidap individu atau masyarakat akan 

pentingnya Nilai-nilai Politik. Nilai-nilai politik tersebut tidak diperoleh 

sesorang dengan sendirinya melainkan melalui proses Sosialisasi Politik 

yang didalamnya terdapat proses pembelajaran mengenai semua hal tentang 

politik.dengan kata lain kesadaran politik merupakan hasil dari sosialisasi 

politik yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga sosialisasi 

politik. Dengan demikian sosialisasi Kesadaran Politik mengandung makna 

proses penyadaran seorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat 

dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dalam 

suatu sistem politik yang berlangsung dilingkungannya yang ditunjukkan 

dega berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam 

hal pengawaan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya. 

Kesadaran Politik adalah sebuah kesadran yang harus dimiliki oleh 

warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara bagaimana 
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bisa mensikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan Negara dan 

Pemerintah, sedangkan sosialisasi politik adalah proses bagaimana orang 

bisa mengenal atau mengetahui atau bisa tanggap dengan sistem politik 

yang ada serta punya reaksi terhadap adanya gejala-gejala politik. Rasio 

yang tercipta akan menjadi tolak ukur rasio seberapa besar kesadran untuk 

ikut partisipasi politik bagi pemilih pemula. Disadari atau tidak kesaran 

pemilih pemula dalam menentukan pilihan kan mempengaruhi hasil pemiu. 

Hal ini dikarenakan setiap tahun kurang lebih terdpat 30% sampai dengan 

50% pemilih yang ikut partisipasi adalah pemilih pemuda yang nota 

benernya belum memiliki Kesadran Memilih. 

Menurut Soetedjo mengartikan Kesadran Politik adalah sesuatu yang 

timbul dari dalam diri sesorang dengan sedikit dorongan motivasi untuk ikut 

berpastisipasi slam ranah politik.
62

Sejalan dengan pandangan tersebut, Amir 

Nasrullah mengatakan bahwa motivasi yang dapat timbul dan menumbuh 

kan rasa keingina untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik ialah : 

a. Kenginan seseorang untuk memiliki kuasa atau wewenang atas suatu 

masyarakat. 

b. Kenginan untuk menaikkan kedudukan (keinginan untuk memiliki 

kedudukan). 

c. Menyampaikan aspirasi politiknya dengan cara ikut serta dalam 

pelaksanaan pesta demokrasi.
63
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Kesadaran Politik atau dalam istilah asing disebut Partica/auiwaness 

menurut Pandangan M. Tappan, kesaran Politik merupakan proses batin 

yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya 

urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau 

kensyafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, 

mengingat begitu kompleks dan beratnya tugas yang dipikul negara dalam 

hal ini para penyelengara negara. Karena itu, tanpa dukungan positif dari 

seluruh warga masyarakat akan banyak, tugas-tugas neara yang 

terbengkalai.
64

 Dengan adanya kesadaran politikyang ada pada diri 

masyarakat secara otomatis akan mendukung sekali proses adanya 

Sosialisasi Politik yang dilakukan, maka kita sebagai warga negara atau 

sebagai individu tentunya minimal akan paham mengenai masalah-masalah 

atau Isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti ini maka kan mampu 

meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam 

berpolitik. Kesadran politik sangat berhuhubungan erat dengan Partisipasi 

Politik Masyarakat.ada dua bentuk Partispasi Politik yang berkaitan dengan 

momen pemilu seperti saat ni, yaitu ikut serta dalam Kampanye Pemilu dan 

meberikan suara dalam Pemilihan Umum. 

Partispasi politik tanpa kesadaran Politik itu bisa aja terjadi. Seperti 

kasusu pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun 

sebenarnya ia hanya asal memilih. Sebaliknya, partispasi yang dilandasi 
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oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai 

dengan aspirasi yang bersagkutan. 

Menurut Soekarno terdapat empat indikator kesadaran yang masing-

masing merupakan suatu tahapan bagi berikutnya dan menunjuk pada 

tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, 

antara lain: Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Pola Prilaku (Tindakan). 

Pengetahuam adalah hasil dari proses mengingat suatu materi yang 

telah dipelajaris sebelumnya. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketaui dan dapat 

menginterprestasikan materi tersebut dengan benar. Menurut Newcomb, 

sikap adalah kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari 

menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab terhadap suatu 

objek. Sedangkan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau 

perbuatan.Lebih jauh, Jeffry M. Paige dalam Surbaki meneyebutkan ada dua 

variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi 

politik sesorang, salah satu varable tersebut adalah kesadaran politik. Jadi, 

jika individu memiliki kesaran politk maka ia akan memiliki kesaran akan 

posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara.
65

 

Beberapa pendapat tersebut dapat kita sedikit memberikan simpulan 

kesaran politik itu sendiri adalah sesuatu yang muncul dilandaskan atas 

dasar atau tujuan yang akan dicapai dengan adaya keikutsertaan dalam 

dunia politik 
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Wujud dari kesadaran Politik salah satu bentuknya adalah Partisipasi 

Politik dalam Pemilu. Partisipasi Politik yang dilandasi  oleh Kesdarab 

Politik akan mendrong Individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. 

Kemudian melihat tahapan pemilu yang akan memasuki masa kampanye. 

Maka menurut penulis momen ini sangat tepat bagi calon pemilih untuk 

mengamati para calon legislative (Caleg) dan program yang ditawarkannya. 

Seacra garis besar ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan 

kesadaran politik itu sendiri yaitu sosialisasi politik dan budaya politik. 

a. Sosialisasi Politik  

Sosialisasi Politik adalah Proses dimana orang belajar tentang politik 

dan mengembangkan orientasi pada politik. Seacra umum sosialisasi 

pilitik dapat diartikan sebagi proses penanaman nilai-nilai politik yang 

dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai 

media massa dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki 

kesadaran politik. Banyak pakar yang mengidentifikasi sosialisasi politik, 

diantaranya : 

1) Jack Palno, mengungkapkan sosialisasi politik sebagai suatu proses 

belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi 

berupa keyakinan, perasaan dan komponen-komponen nilai 

pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut pandang 

masyarakat, sosialisasi politik adalah memelihara atau mengubah 

kebudayaan politik. 
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2) Hyman, menyimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan belajar 

seseorang terhadap pola-pola social yang berkaitan dengan posisi-

posisi kemasyarakatannya yang dikategorikan melalui berbagai 

macam badan masyarakat.
66

 

Sosialisasi Politik merupakan proses pembentukan sikap dan 

orientasi politik anggota masyarakatnya. Sosialisasi politik merupakan 

suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, pandangan –pandangan politik 

dari guru, orang tua dan sarana politik lainnya kepada warga negara baru 

atau mereka yang menginjak dewasa. Pada saat sosialisasi pilitik 

biasanya caleg akan beramai-ramai menawarkan program beserta janji-

janji jika ia terpilih. Calon pemili dapat mengetahui dan memiliki kriteria 

caleg yang menurutnya baik, dengan cara mengamati dari media massa 

atau mengikuti kampanye terbuka. 

Kelompok yang memiliki kesadran pasti berkenaan dengan 

pengethuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik tertentu.Sosialisasi politik 

tidak hanya berlangsung pada fase anak-anak dan remaja, melainkan 

berlangsung sepanjang hayat.Sosialisasi politik memberikan penjelasan 

mengenai tingkah laku politik masyarakat, karenanya merupakan 

prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas politik. Masyarakat yang 

memiliki kesadaran politik yang tinggi, lebih cocok dengan kampanye 

diologis atau media yang mana dapat menyampaikan pesan Visi Misi dab 

Program Caleg. 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diharapkan semakin 

banyak masyarakat yang memiliki kesadran politik dan partisipasi yang 

tinggi dalam berpatisipasi dengan memberikan hak suaranya khususnya 

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 agar dapat 

menghasilkan Pempimpin yang Berkualitas, Amanah, Jujur, Adil dan 

Bertanggung jawab sebagaimana dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan 

mengenai kriteria pemimpin yang baik. Allah SWT berfirman : 

                         

               

“kami telah menjadikan mereka itu sebaga pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami 

wahyukan kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan kebajikan, 

mendirikan sholat, menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka 

selalu mengabdi,” (QS. Al-Anbiya‟: 73). 

 

Ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang 

akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara 

keseluruhan, seperti yang ada pada diri para Nabi manusia pilihan Allah. 

Karena secara Korelatif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam 

konteks menggambarkan Para Nabi yang memberikan cotoh keteladanan 

dalam membimbing umat ke jalan yang mensejahterakan umat lahir dan 

batin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan 

landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan 

memberikan kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan 

kapanpun. 
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b. Budaya Politik  

Banyak sarjana Ilmu Politik yang mengkaji mengenai budaya politik 

sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep 

tersebut memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu besar, sehingga 

dapat tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama.
67

 Hal 

ini terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana para ahli ilmu 

politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut : 

1) Menurut Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem 

kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang 

menegaskan situasi dimana tindakan politik dilakukan. 

2) Menurut Miriam Budiarjo, budaya politik adaah keseluruhan dari 

pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola 

orientasi terhadap politik dan pandanagan hidup pada umumnya. 

Budaya politik di Indonesia ialah sebuah perwujudan dari nilai-nilai 

yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai suatu pedoma kegiatan-

kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut 

indonesia telah menggunakan sebuah budaya Politik partisipan karena 

telah bebasnya Demokrasi, karena partisipastifnya masyarakat dan tidak 

tunduk dari sebuah keutusan atau kinerja pemerintah baru etika. Pada 

saat ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media 

dikontrol dan diawasi oleh pemerintah melalui dapartemen penerangan 
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agar tidak mempublikasikan suatu kebobrokan pemerintah. Adapun ciri-

ciri budaya politik yaitu:  

1) Terdapat penagturan kekuasaan. 

2) Perilaku dari aparat-aparat negara. 

3) Proses pembuatan kebijakan pemerintah. 

4) Adanya kegiatan partai-partai politik. 

5) Adanya gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah 

6) Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. 

7) Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi.
68

 

Budaya politik Indonesia terus mengalami suatu perubahan yang 

mengikuti perkembangan zaman.Tetapi berubahnya terjadi di daerah 

perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi pada daerah-daerah 

terpencil tidak terjadi sebuah perubahan karena kurangnya dalam 

pendidikan dan informasi.Saat ini buadaya politik di Indonesia rendah, 

budaya politik apatis akibat perilaku para politisi yang hanya memikirkan 

kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, bukan memikirkan 

kepentingan rakyat, bahkan cenderung membodohi rakyat. Berikut 

bagian-bagian budaya politik secara umum, terbagi dalam tiga jenis 

yaitu: 

1) Budaya Politik Apatis (Masa bodoh, pasif dan acuh) 

2) Budaya Politik Mobilisasi (disorong atau sengaja di mobilisasi). 

3) Budaya Politik Partisipasif (aktif). 
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Budaya politik tidak melakukan kaderisasi artinya merekrut para 

petualang (kutu loncat) yang diangap dapat menguntungkan partai politik 

yang bersangkutan adalah tugas berat namun mulia bagi generasi saat ini 

dan mendatang untuk merubah pola berfikir dan berkeyakinan serta 

kebiasaan buruk para politisi saat ini, sehingga budaya politik masyarakat 

meningkat dengan memihak pada kepentingan rakyat maka partisipasi 

masyarakat dalam budaya politik akan meningkat. Untuk lebih jelasnya, 

berikut ini kesimpulan sementara tentang budaya politik Indonesia. Hal 

ini dilihat melalui indikatornya beruapa sikap mengutamakan akan 

kepentingan daerah, suku dan agamanya. 

Misalnya pada proses pemilihan kepala daerah, masyarakat 

cenderung memilih calon kepala daerah yang berasal dari daerahnya 

(putra asli daerah dari pada calon yang berasal dari luar daerahnya tanpa 

melihat kualitas atau kemampuan yang dimilikinya. 

Salah satu indikatornya adalah munculnya sifat bapakisme atau sikap 

asal bapak seang dalam setiap hari. Budaya tersebut saat ini sudah mulai 

berkurang untuk birukrasi di tingkat pusat, akan tetapi di tingkatan yang 

ebih abawah budaya tersebut masih berkembang. Misalnya, seabgaian 

masyarakat cenderung memilih partai politik yang sesuai dengan pilihan 

atasannya dengan pertimbangan supaya mendapatkan perhatian ebih. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Budaya 

politik merupakan sebuah pola prilaku suatu masyarakat dalam 

kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik 
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pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati 

terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik bisa 

diartikan sebagai sebuah sistem nilai bersama suatu masyarakat secara 

sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan kolektif 

dan kebijakan publik untuk masyarakat semuanya. 

4. Bentuk Kesadaran Golongan Putih 

Kesadaran akan partisipasi politik rakyat apapun alasannya adalah 

merupakan suatu Conditio sine qua non (prasarat utama) yang harus 

dipenuhi dalam membngun negara bangsa yang demokratis. Untuk 

mencapai kesadaran dan partispasi politik masyrakat di daerah yang tinggi 

maka hal yang penting dilakukan adalah pendidikan politik yang langsung 

dirasakan oleh masyarakat. 

Jaffry M. Paige dalam surbakti menyebutkan dua variable penting yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat politik seseorang. Pertama adalah 

aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan 

kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, 

hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial dan 

kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban 

kehidupan sosial da kewajiban lainnya.Kedua, menyangkut bagaimanakah 

penilaian dan apresiasiya terhadap pemerintah, baik terhadap kebjakan-

kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahanya.
69
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Berdasarkan kedua hal tersebut Jeffry M. Paige membedakan tipe 

partisipasi masyarakat menjadi 4 macam, yaitu : 

a. Partispasi Aktif 

Yaitu kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkn perilaku 

tanggap (Responsif) terhadap berbagai tahapan kebojakan pemerintah 

atau dengan kata lain pabila seseorang memililiki kesadara politik dan 

kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partispasi politik 

cenderung aktif. 

b. Partispasi Militan Radikal 

Yaitu kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan prilaku 

tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun 

berbeda dari pastisipasi politik aktif, yang cenderung mengutamakan 

cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung mengutamakn cara-cara 

non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau 

dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercyaan 

kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal. 

c. Partispasi Pasif 

Yaitu kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala 

kebijakan pemerintah. Jadi partisipasi pasf cenderung tidak 

mempersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau 

dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi 

kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan 

partispasi yang tidak aktif (pasif). 
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d. Partisipasi Apatis 

Yaitu kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun 

kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya warga 

masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan 

pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila 

seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah 

rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). 

Partisipan inilah salah satu bentuk dari kesadaran politik.Budaya politik 

partisipan yang diwujudkan melalui partisipasi politik dapat terwujud dalam 

berbagai bentuk. Samuel Huntington dan Joan M. Nelson berhasil 

mengidentifikasi empat bentuk partisipasi politik yaitu sebagai berikut : 

a. Kegiatan Pemilihan  

Yang mencakup memberkan suara, sumbangan-sumbangan untuk 

kampanye, bekerja dalam satu pilihan, mencari dukungan bagi seorang 

anion, atau melakukan tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil 

proses pemilihan. 

b. Lobbying 

Yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi 

pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan 

maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai 

persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Misalnya, 

lobbying yang dilakukan oelh anggota DPR, atau yang dilakukan tokoh 
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masyarakat kepada pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan 

di daerahnya. 

c. Kegiatan organisasi 

Yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu 

organisasi dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses 

pengambilan keutusan oleh pemerintah. 

d. Mencari koneksi 

Yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat 

pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat yang 

hanya dirasakan oleh satu orang atau bebrapa orang saja.
70

 

Faktor peningkatan atau penekanan politik biasanya dilakukan oleh 

perangkat masyarakat atau lembaga menyangkut motif, orang yang 

membuatnya mengambil bagian.Motif-motif ini seperti gaya-gaya 

partisipasi yang diberikan berbeda dalam beberapa hal. Apabila diperhatikan 

secara cermat tentang gaya pelaksanaan gaya partisipasi politik, maka dapat 

dikemukakan beberapa macam motif yang merupakan gaya masing-masing 

dari karakteristik masyarakat dan penyampaian aspirasi politik, antara lain : 

a. Sengaja  

Beberapa warga negara mencari informasi dan peritiwa politik, untuk 

mencapai tujuan tertentu.Mereka biasa menjadikan hasrat sebagai modal 

pengetahuan untuk mempengaruhi legislator atau mengarahkan 
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kebijaksanaa pejabat pemerintah bagi mereka yang berpolitik mempunyai 

kepentingan. 

b. Tidak sengaja 

Kegiatan politik tidak sengaja adalah kegiatan politik yang hampir seacra 

kebetuan, seperti hal nya seorang mahasiswa yang menemukan perangkat 

kampanye dipersimpangan jalan dan kebetulan gambar caleg yang 

menempel adalah merupakan icon bagi dia, maka dengan tidak sengaja 

dia akan melakukan hal yang berbau kampanye sehinga menyebabbkan 

dia berpartisipasi secara tidak sengaja. 

c. Rasional 

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu yang teliti dengan 

mempertimbangkan alat alternative untuk mencapai tujuan itu dan 

kemudian memilih yang paling menguntungkan yang sesuai antara 

pengorbanan degan hasil masih dapat dipertimbangkan. 

d. Emosional 

Golongan masyarakat yang bertindak tanpa berpikir rasional dan semata-

mata karena dorongan keinginan yang kuat, kekawatiran serta besarnya 

harapan akan hal tersebut yang ingi dicapainya secara insttan dengan 

tanpa berpikir panjang untuk mencapainya. 

e. Diarahkan dari Dalam dan Luar  

Partisipasi politik seseorang yang diarahkan dari dalam pribadi dan 

dari luar erat hubungannya dengn motivasi batinlah dan motivasi sosial, 

seseorang diarahkan oleh dirinya sendiri untuk berpartisipasi dengan 
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tanpa adanya paksaan. Karena arah yang diambil dalam kehidupannya 

telah dipelajari dalam pribadi rumah tangga dengan pedoman kecil dalam 

sebuah rumah tangga, dengan demikian seseorang terlahir akan 

membawa konsep kecil dari sebuah keluarga yang akan dibawa keluar 

termasuk dalam hal partisipasi politik. 

Seseorang yang dipengaruhi dari luar lebih Cosmopolitan, orientasi 

yang diperoleh dari lingkungan yang jauh lebih luas dan tidak kalah 

mempengaruhi jiwa seseorang selain dari keluarga ataupun orang tuanya. 

Lingkungan pergaulan merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap 

partisipasi perpolitikan Negara ketika lingkungan pergaulannya peduli 

akan politik maka secara tidak langsug akan mempengaruhi pola pikir 

seseorang untuk berpartisipasi politik. 

f. Berpikir dan Bertindak 

Tindakan seseorang akan lebih matang ketika seseorang berpikir lebih 

dulu sebelum bertindak, karena proses berpikir akan lebih jauh dan 

dipertimbangkan untuk sebab dan akibat yang akan terjadi dimasa yang 

akan dalam partisipasi politik berpikir sebelum bertindak sangat 

diperlukan, karena partisipasi politik dalam hal pemilihan akan merubah 

ketatanegaraan lima tahun kedepan dengan jalan pergantian pemimpin 

yang akan menentukan arah dan tujuan suatu bangsa dan negara. 

Kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting 

dari demokrasi.Setiap keputusan politik (Kebijakan Pemerintah) yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi 
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kehidupan masyarakat.karena setiap keputusan politik akan berdampak 

kepada kehidupan masyarakat, maka setiap warga msayarakat berhak 

ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam negara demokrasi seperti Indonesia, maka setiap 

keputusan politik yang dibuat leh pemerintah/eksekutif (termasuk 

legislatif) harus melibatkan partisipasi masyarakat denga demikian maka 

yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga 

negara biasa (rakyat) dalam menetukan segala keputusan yang 

menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.Dalam berbagai litearature 

dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dikategorikan sebagai bagian 

dari perilaku politik dari warga masyarakat. 
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