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ABSTRAK 

Pemilihan Pilkada merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang 

begitu merakyat. Pada momen ini masyarakat yang menentukan pemimpin selama 

5 tahun kedepan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah di gelar dalam 

kehidupan politik kita zaman sekarang. Pilpres, pilkada Gubernur, dan pemilu 

legislatif. Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  

Pandangan Masyarakat Terhadap Proses Pemilihanan Pilkada Kota Bandar 

Lampung Tahun 2020. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pandangan fiqh siyasah terhadap Pandangan Masyarakat Terhadap Proses  

Pemilihan Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020.  

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini, merupakan 

penelitian lapangan (fiel research) yaitu penelitian yang terjun langsung ke 

masyarakat kelurahan sukarame kecamatan sukarame baru yang menjadi objek 

penelitian lapangan Sehingga dapat di Rumuskan Masalah yang Pertama, 

bagaimana pandangan masyarakat Terhadap proses pemilihan  Pilkada kota 

Bandar Lampung tahun 2020? Kedua pandangan masyarakat Terhadap Proses 

pemilihan  Pilkada kota Bandar Lampung tahun 2020 perspektif Fiqh Siyasah?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi,  

Penulis mengalisa data dalam penelitian menggunakan data secara 

deduktif dan induktif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil 

penelitian pelaksanaan pilkada di kelurahan sukarame baru, pemilihan sudah 

memenuhi indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian bila 

dipandang berdasarkan aspek pemilihan pada menyalurkan hak suara masyarakat 

sudah sejalan dengan dengan tujuan dari fiqh siyasah. 
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MOTTO 

 

                           

                         
 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”.  

 

(Q.S. An-Nisa‘: 58) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul ini merupakan suatu  gambaran dalam suatu karya, baik karya 

ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Tujuannya adalah untuk 

mempertegas pokok bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan 

makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi 

ini adalah Pandangan Masyarakat Terhadap Proses Pemilihan Pilkada Kota 

Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada 

Masyarakat Kecamatan Sukarame Kelurahan Sukarame Baru). Dengan judul 

tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pandangan adalah Berasal dari kata pandangan dan mendapat kata 

imbuhan berupa -an yaitu pandang-an. Pandangan dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia memiliki banyak arti sesuai dengan kalimat yang di 

sandingkan dengan kata tersebut. Namun, pandangan jika di bahas dalam 

kajian penelitian di sini mempunyai arti pendapat, gagasan, persepsi. 1 

2. Mayarakat dalam bahasa Inggris disebut society, asal katanya socious yang 

berarti kawan. Para ahli  seperti Mac.Iver, J.L.Gillin dan J.P.Gillin sepakat 

bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, 

norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama 

sehingga Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang 

                                                             
1
 Dapartemen Pendidikan dan Kabupaten, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2011), 643. 

1 



2 
 

 

berinteraksi menurut suatu system adat istiadat dan berifat continue serta 

terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
2
 

3. Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu 

pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu 

menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat 

diselesaikan secara efektif dan efesien sesuai dengan tujuan-tujuan yang 

ditetapkan. Menurut S. Handayaningrat proses adalah serangkaian tahap 

kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.
3
 

4. Perspektif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan 

sebagai sudut pandang atau pandangan
4
 

5. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam  

bernegara demi mencapai kemaslahatn bagi manusia itu sendiri.
5
 

6. Pemilihan Pilkada merupakan instrument yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip demokrasi di 

daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan 

tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat.
6
 Maksud 

                                                             
2
 Sulaiman, Ilmu Sosial Dasarsu (bandung: IKAPI, 1992), 53. 

3
 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Dan Administrasi (jakarta: balai pustaka, 

1988), 20. 
4
 Dapartemen Pendidikan Nasional, Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Indonesia Pranadamedia Group, 2014), 864. 
5
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (indonesia: 

Pranadamedia Group, 2014), 4. 
6
 Yusdianto, ―Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 

DanMekanisme PenyelesaiiannyaI,‖ Jurnal Konstitusi Vol II no (2010): 44. 
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dalam skripsi ini adalah pemilihan kepala daerah di Kota Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan penegasan judul diatas maksud dari skripsi ini ialah 

bagaimana pandangan Masyarakat terhadap proses pemilihan pilkada di kota 

Bandar Lampung pada tahun 2020 dalam perspektif Fiqh siyasah. 

B. Latar Belakang 

Politik di Indonesia memiliki sistem suatu pemilihan dalam memilih 

pemimpin, yaitu  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 

berdasarkan agenda politik Nasional strategis yang memiliki aspek 

pemerintahan dan ke masyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya 

bagi masa depan. Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, 

dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika 

di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat 

mencapai sasaran dengan hasil maksimal. Konstruksi politik beroperasinya 

sistem presidensial yang tidak terpencar masing masing kegiatannya di 

tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang 

beragam dengan pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari 

pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda 

Nasional.
7
 

Sistem berdemokrasi di Indonesia terdapat pemilihan secara langsung 

yang disebut dengan pemilu.  Pemilu itu sendiri merupakan suatu pemilihan 

umum yang dilakukan di Indonesia  5 tahun sekali, pemilu merupakan hak 

                                                             
7
 Achmad Arifulloh, Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan 

Bermartabat (JPH:Jurnal Pembaharuan Hukum, no.2, 2015), 311, 

http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376. 
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rakyat serta wewenang dari rakyat dilihat dari tujuan ber Demokrasi. 

Pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mana masing 

masing warga negara memiliki hak yang seimbang dan setara terkait 

penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa 

dampak pada kehidupan warga negara Demokrasi  tidak akan berjalan 

maksimal ketika seluruh elemen Masyarakatdalam hal ini pemerintah dan 

warga Negara.  tidak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu itu 

sendiri.
8
 

Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara 

adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Oleh 

karena itu ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari 

Masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat 

penting dalam pembentukan kepemimpinan dalam sebuah negara. Dalam 

menjalankan sistem pemilu di Indonesia diperlukan asas-asas pemilu guna 

tercapainya pemilu yang demokratis, dalam hal ini pilkada serentak tahun 

2020. 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini nuansa 

yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah., 

hal ini menyebabkan beberapa pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan 

pemilihan setiap 5 tahun sekali cenderung pesimis dikarenakan Masyarakat 

sudah tidak ingin melihat sengketa-sengketa antara calon kontestan dalam 

memperebutkan kursi pemerintahan, tetapi masih ada Masyarakat yang masih 

                                                             
8
 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (bandung: pustaka setia, 2013), 273. 



5 
 

 

cukup optimis terhadap pemilihan kepala daerah itu sendiri dilihat dari faktor 

kesadaran Masyarakatitu sendiri terhadap kewajibannya sebagai warga 

Negara. 

Segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Bukan hanya 

mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan 

pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda 

pembangunan yang dicanangkan pusat agar dapat mencapai sasaran dengan 

hasil maksimal. Konstruksi politik beroperasinya sistem presidensial yang 

tidak terpencar masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat 

latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah 

koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari 

demokrasi pilkada sebagai agenda Nasional. 

Pelaksanaan pilkada sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan 

sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur Masyarakat banyak. Adapun 

disebutkan didalam Q.S. An nisaa‘ ayat 59, Allah SWT berfirman : 

                      

                           

         

―Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

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

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

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

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

akibatnya”.(Q.S. An nisaa‘ ayat 59). 
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Merupakan makna  yang dapat dipelajari dan diambil dari ayat tersebut 

oleh Masyarakat agar tidak terperosok kesalahan dalam memilih kandidat 

pemilu. Karena pemilihan yang menggunakan hak suara yang akan 

menentukan arah dan masa depan suatu negara maupun daerah. Karena dalam 

hal ini yang akan diteliti oleh pemilih ialah terkait persepsi Masyarakat dalam 

proses pemilihanWalikota Kota Bandar Lampung tahun 2020. 

Tahun 2020 merupakan proses pilkada serentak yang keempat 

sebelumnya terjadi pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020 sesuai dalam undang-

undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang 

nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan 

Walikota menjadi undang-undang pasal 201 ayat (6) mengenai pilkada 

serentak yang keempat diselenggarakan pada tahun 2020
9
, dan 2020 ini 

agenda Nasional pilkada serentak sedang terjadi pandemi Covid-19  yang 

sebelumnya berlangsung pada tanggal 23 September 2020 mundur di tanggal 

9 Desember 2020 sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah (PP) bahwa pilkada 

ini tetap berlangsung  di karenakan pentingnya suatu pemimpin dalam 

mengelola urusan bernegara sesuai yang dikatakan ibnu taimiyyah lebih baik 

1000 malam dipimpin oleh orang kafir dari pada satu hari tanpa pemimpin.
10

 

Karena pemimpin dalam Islam merupakan suatu keharusan yang dimana akan 

                                                             
9
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (jakarta, 2016), pasal 201 ayat 6. 
10

 Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, Politik Islam (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), 

111. 
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menjadi panutan bagi Masyarakat yang dipimpinnya, terlebih dari kebijakan-

kebijakan pemimpin itu nanti akan dilihat oleh Masyarakat karena baik dan 

buruknya suatu kebijakan akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan 

bernegara dan ber Masyarakat. Dalam proses pemilihan Walikota kota 

Bandar Lampung berdasarkan ditetapkan dalam rapat pleno tertutup oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung, rabu (23/9/2020) pagi. 

Ketua komisioner KPU Bandar Lampung, Dedi Triadi mengatakan ketiga 

paslon telah memenuhi semua persyaratan yang telah di tetapkan  oleh KPU. 

Ketiga paslon ini adalah Eva Dwiana - DediAmrullah, Yusuf Kohar - Tulus 

Purnomo, dan Rycko Menoz - Johan Sulaiman . Berasarkan hasil informasi 

bahwa pemilihan Walikotakota Bandar Lampung pada tahun 2020 di 

laksanakan tanggal 09 januari 2020.
11

 

Masih maraknya covid-19, badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar 

Lampung mewanti-wanti setiap pasangan calon pemilihan Walikota setempat 

untuk mematuhi protokol kesehatan dalam masa kampanye. protokol 

kesehatan harus menjadi prioritas utama pada masa kampanye di masa Covid-

19 sekarang ini. Dalam penyelenggaran pemilihan ini setiap pasangan calon 

harus memperhatikan dan menaati aturan bahwa tidak boleh mengumpulkan 

lebih dari 50 orang dalam kampanyedalam pelaksanaan pemilihan jumlah 

terbatas untuk yang hadir dan menetapkan protokol kesehatan, jika dalam satu 

kampanye ada pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak menggunakan 

                                                             
11

 Try Purna Jaya, ―Pilkada Kota Bandar Lampung 2020 Resmi Diikuti 3 Pasangan 

Calon,‖ Kompas.Com, 2 Februari 2021, 13.30 WIB, last modified 2020, 

https://regional.kompas.com/read/2020/09/23/13441951/pilkada-kota-bandar-lampung-2020-

resmi-diikuti-3-pasangan-calon. 
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masker, masa melebihi batas aturan maka akan diberi pertama sampai teguran 

ketiga masih ada kegitan itu akan dibubarkan. 
12

 

Proses pemilihan wali kota ada beberapa faktor yang nantinnya dapat 

mempengaruhi pandangan Masyarakat pada saat pilkada. Dalam prosesnya 

saat ini masih terdapat kegiatan dari masing-masing paslon untuk menarik 

suara di Masyarakat, ada yang menggunakan aparatur desa setempat, bahkan 

sampai kepolitik uang (money politic) yang menyebabkan Pandangan 

Masyarakat Terhadap Proses Pemilihan Pilkada Kota Bandar Lampung 

Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah, atas rasa keingintahuan itulah maka 

penulis tertarik lebih jauh mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Proses 

Pemilihan Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kelurahan Sukarame 

Baru). 

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian 

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya 

adalah untuk meneliti Pandangan Masyarakat Terhadap Proses Pemilihan 

Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi 

Pada Masyarakat Kecamatan Sukarame Kelurahan Sukarame Baru). 

Khususnya Perumahan Bumi Sukarme Damai. Sementara dalam Sub-Fokus 

dari penelitian ini penulis memilih beberapa Informan yang penulis rasa 

                                                             
12

 Try Purna Jaya, ―Bawaslu Bandar Lampung: Paslon Pilkada Langgar Protokol 

Kesehatan Bisa Dipidana,‖ Kompas.Com, last modified 2020, accessed February 2, 2021, 

https://regional.kompas.com/read/2020/09/23/15435811/bawaslu-bandar-lampung-paslon-pilkada-

langgar-protokol-kesehatan-bisa?page=all. 
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masuk dalam kriteria penulis dalam menentukan dan mencari Informasi 

mengenai pendapat dari Masyarakat di perumahan Bumi Sukarme Damai. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat kelurahan sukarame baru terhadap 

proses pemilihan pilkada kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana perspektif Fiqh siyasah kepada pandangan masyarakat 

kelurahan sukarame baru terhadap proses pemilihan pilkada kota Bandar 

Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji 

tentang: 

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat kelurahan sukarame baru 

terhadap proses pemilihan pilkada Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah tentang pandangan masyarakat 

kelurahan sukarame baru terhadap proses pemilihan pilkada Kota Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa 

penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun 

kegunaan praktis. 
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1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi 

dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat 

menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi  bagi para mahasiswa 

Fakultas Syari‘ah, maupun  Masyarakat serta berguna bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Fiqh Siyasah.  

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan 

Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti 

sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi 

dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Abdul Ghofur Kafi dengan judul Persepsi Masyarakatatas partai dan 

partisispasi politik dalam pemilu legislatif 2014. Penelitian ini 

merupakan Skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

dilakukan dalam rangka mengambil stara 1 program studi Ilmu Politik, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Penelitian yang dilakukan Abdul yaitu tentang hubungan persepsi 

Masyarakat atas partai politik dalam pemilu legislatif 2014 di kelurahan 

Jati cempaka Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan Abdul yaitu 

metode survey dengan analisis kualitatif dengan menekankan pada 

makna dan proses menermati fenomena sosial. Sedangkan populasi 

dalam penelitiannya yaitu seluruh Masyarakatyang dinyatakan secara sah 
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telah memiliki hak pilih dan memilih di kelurahan Jaticempaka 

Kabupaten Bekasi sebanyak 7225 orang, sample yang ditentukannya 

yaitu 5% dari jumlah populasi yakni 379 orang.
13

 Spesifik permasalahan 

yang diangkat oleh Abdul Ghofur Kafi persepsi Masyarakat atas partai 

politik dan partisipasi politik dalam pemilihan legislatif yaitu membahas 

tentang siapa yang akan menjadi anggota legistaif dan presiden 

sedangkan penulis membahas tentang. Pandangan masyarakat terhadap 

proses  dalam pemilihan  Walikota kota Bandar Lampung pertama, 

persamaannya hak rakyat disalurkan kepada pemilihan umum meliputi 

seorang pemimpin yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam 

proses pelaksanaan kepemimpinan, kesadaran pemilihan umum yang 

tinggi dapat menciptakan perubahan yang baik untuk kedepannya. 

2. Lutfi Saifudin dengan judul Persepsi MasyarakatKecamatan Tanjung 

Batu Terhadap Pemilihan Bupati melalui jalur Independen di Kabupaten 

Ogan Ilir tahun 2015, penelitian ini adalah skripsi mahasiswa Universita 

Sriwijaya Inderalaya. Penelitian yang dilakukan Lutfi bertujuan utuk 

mengetahui persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjung Baru terhadap 

pemilihan upati melalui jalur independen di Kabupaten Ogan Ilir tahun 

2015, adapun populasi yang dilakukan sebanyak 25835 Masyarakatdi 

kecamatan tanjung Batu. Penentuan samplenya menggunakan teknik 

nonprobability sampling,tipe sampling insidental.Jumlah sample diambil 

10% yaitu 268 orang dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan 

                                                             
13

 Abdul Ghofur Kafi, Persepsi Masyarakat Atas Paratai Politik Dan Partisipasi Politik 

Dalam Pemilu Legislative (Jakarta: Skripsi program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial dan 

ilmu politik universitas islam negri sarif hidayatullah, 2016), 12–23. 



12 
 

 

angket, serta analisi data menggunakan statistik deskriptif.
14

 Skripsi Lutfi 

Saifudin dengan skripsi penulis memiliki kesamaan yang cukup 

signifikan karena permasalahan yang diangkat sama yaitu tentang 

pemilihan kepala daerah. Namun, masih terdapat perbedaan yaitu terletak 

pada objek yang dikaji, Lutfi Saifudin membahas tentang pemilihan jalur 

independent dan penulis membahas pemilihan secara partai 

3. Azwir Fahmi Harahap judul skripsi Tinjauan Hukum Pemilihan Umum 

Kepala daerah serentak di Indonesia, penelitian ini yaitu  membahas 

mengenai pelaksanaan pilkada tahun 2015 yang bertujuan mengetahui 

penyelenggraan pilkada serentak, serta untuk mengetahui apakah akan 

terus dilaksanakan. Beradsarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa 

pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerha serentak 

di Indonesia mengacu pada hukum positif yaitu UU No.10 tahun 2016 

tentang pemilihn kepala daerah yaitu untuk mengamalkan cita-citaa yang 

terdapat pada Pasal 18 UUD 1945.
15

 Pilkada serentak masih perlu 

dilakukan untuk mencapai tujuan baik dari demokrasi. Metode yang 

dgunakan oleh Azwir yaitu metode penulisan normaatif dengan 

menganalisis UU tentang Pilkada.Subjek Kajian peneliti tentang 

pemilihan pilkadametode yang peneliti gunakan yaitu purposive 

samplingdengan menganalisis berdasarkan Fiqh siyasah 

                                                             
14

 Lutfi Saifudin, Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjung Batu Terhadap Pemilihan 

Bupati Melalui Jalur Independen Di Kabupaten Ogan Ilir (Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sriwijaya Inderalaya, n.d.), 13 Agustus 2018. 
15

 Azwir Fahmi Harahap, Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara 

Serentak Di Indonesia (Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya, n.d.), 29 September 

2019. 
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4. Jurnal mengenai pelaksanaan pilkada serentak yang demokraatais damai 

dan bermartabat oleh Achmaf Arifullah yaitu mahasiswa program Doctor 

S3 Ilmu hukum UNISSULA, yang membahas mengenai pilkada yang 

demokratis konstitutional, damai dan bermartabat dalam mewujudkan 

kompetisi yang adil dan terbuka daalam pemilihan pilkada serentak. 

Hasil kajiannya menunjukan bahwa pilkada yang konstitutional, damai 

dan bermartabat adalah pemilihan kepala daerah yang dalam 

pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta 

hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, sehingga mampu menjamin 

hadirnya kemaslahatan bersama dalam Masyarakat,
16

 Sedangkan penulis 

membahas proses pemilihan Walikota menurut pandangan Masyarakat, 

berharap semua paslon menjadi pilkada yang adil jujur dan tanpa many 

politic, sehingga menghasilkan demokrasi yang damai dan bertabat 

dalam mewujudkan kopetisi yang adil dan terbuka dalam pemilihan 

pilkada serentak. 

H. Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk 

memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Adapun 

dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan sifat Penelitan 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan 

                                                             
16

 Achmad Arifulloh, Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis , Damai Dan 

Bermartabat (JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum , no.2, 2015), 311, 

http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376. 
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(field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan 

atau padaresponden. Dalam hal ini akan langsung mengamati. Selain 

penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang menggunakan 

literatur (kepustakaan), baik berupa buku pilkada, catatan, jurnal 

maupun laporan penelitian terdahulu.
17

 Dalam hal ini data yang 

diperoleh dari kelurahan sukarame baru. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam skripsi ini ialah deskriptif analitis yaitu suatu 

metode penelitian dengan mengumpulkan data-data tempat lokasi 

penelitian kemudian disimpulkan. Deskriptif adalah metode yang 

bertumpu pada pencarian fakta fakta dan inteprestasi yang tepat 

sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis 

adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, 

tepat dan terarah.
18

 

2. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

yaitu data yang tidak bebentuk angka.
19

 Metode kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. 

Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu 

                                                             
17

 Susiadi AS, Meteologi Penelitian (lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN 

Raden Intan Lampung, 2014), 9. 
18

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke. (jakarta: Grafik Grafika, cetakan 

ke-3, 2011), 106. 
19

 J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran (jakarta: PT. Rieneka Cipta, 

2003), 20. 
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nilai dibalik data yang tampak.
20

 Sesuai dengan jenis data yang digunakan 

penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, 

baik melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk dokumen 

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
21

 Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi wawancara dan observasi 

pada Masyarakat Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Baru. 

b. Data sekunder  ini yaitu data yang di peroleh dari sumber kedua yang 

digunakan sebagai penunjang  dari data primer. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang 

berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.
22

 

3. Informan  

 Informan adalah subjek penelitian  yang dapat memberikan 

informasi mengenai fenomena/permasalahan yang di angkat  dalam 

penelitian
23

. 

Teknik pengumpulan Informan dalam Pengambilan sampel 

menggunakan Purposive sampling yaitu memilih kasus yang Informatif 

berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang 

jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya studi, hal ini 

dilakukan ketika peneliti berhadapan dengan jumlah informan yang 

                                                             
20

 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method (Depok: 

Rajawali Pers, 2019), 173. 
21

 Ibid, 175. 
22

 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Mataram: Pustaka Ilmu, 

2020), 247. 
23

 Ade Heryana, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, 2018, 

14, https://www.researchgate.net/publication/329351816. 
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banyak agar dapat mengurangi bias informasi. Jenis sampling ini tidak 

bertujuan untuk generelasi informan
24

. 

Adapun yang dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Kelurahan Sukarame baru Kecamatan Sukarame yang 

berjumlah 10 orang. Diantarnya yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah kelurahan sebagai informan kunci berjumlah 3 

orang, masyarakat sebagai informan utama berjumlah 5 orang dan 

panitia pemungutan suara sebagai informan pendukung berjumlah 2 

orang. Dalam hal ini dapat memberikan informasi tentang pandangan 

Masyarakat terhadap proses dalam pemilihan pilkada Kota Bandar 

Lampung tahun 2020. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
25

 Observasi ini 

digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh 

melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan 

pencatatan terhadap data yang di perlukan, untuk mempermudah dalam 

melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan terlebih 

dahulu untuk menghindarkan rasa kaku, takut dan lain sebagainya yang 

                                                             
24

 Ibid. 
25

 Abu Achmadi Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 

70. 
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dapat menganggu jalannya observasi. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.
26

 

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, Wawancara dapat digunakan dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka (face to face).
27

 Tipe wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk 

mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan 

Masyarakat Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Baru. 

c. Dokumentasi 

  Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data 

dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas 

yang berhubungan dengan topik penelitian.
28

 

5. Metode pengolahan data 

a. Pemeriksaan data (editing)  

Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, serta sudah sesuai / 

                                                             
26

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2013), 95. 
27

 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method. 
28

 Ibid, 200. 
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relevan dengan masalah
29

 

b. Rekontruksi Data (reconstructing)  

Rekontruksi Data (reconstructing) yaitu penyusunan data secara 

teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
30

 

c. Sistematisasi data (systematizing)  

Sistematisasi data (systematizing) yaitu mengelompokan data 

dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan 

urutan permasalahan.
31

 

6. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis 

menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat 

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga 

mempunyai sifat umum.
32

 

I. Sistimatika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya 

sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun 

sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi: 

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah 

                                                             
29

 Ibid., 201. 
30

 Ibid, 202. 
31

 Ibid, 202. 
32

 Ibid., 216. 
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yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar 

dan member penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan 

Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

2. Bab Kedua, Landasan teori, yang meliputi Pengertian Fiqh Siyasah 

Macam-macam Fiqh Siyasa, Dasar hukum, Pemimpin dalam islam, 

Pengertian Pilkada, Tujuan dan Fungsi Pilkada, Pengertian Masyarakat, 

Proses Terbentuknya Pandangan Masyarakat, Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi pandangan Masyarakat, Hakekat Masyarakat, 

Pengelompokan Masyarakat,. 

3. Bab Ketiga, Dekskripsi Penelitian, yang Meliputi: Sejarah kelurahan 

sukarame baru,struktur kelurahan sukarame baru,profil kelurahan skarame 

baru, dan Pandangan Masyarakat Kecamatan Sukarame Kelurahan 

Sukarame Baru. 

4. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi: Pandangan Masyarakat 

Kelurahan Sukarame Baru terhadap proses pemilihan Walikota kota 

Bandar Lampung, dan Pandangan Masyarakat Kelurahan Sukarame Baru 

terhadap proses pemilihan Walikota kota Bandar Lampung perspektif Fiqh 

siyasah. 

5. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub 

yaitu kesimpulan, dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Fiqh siyasah 

1. Pengertian Fiqh siyasah 

 Kata Fiqh berasal dari kata  fuqoha-yafqahu-Fiqhan. Secara bahasa 

Fiqh adalah paham yang mendalam. Menurut istilah, Fiqh adalah ilmu 

atau pemahaman tentang hukum-hukum syari‘at yang bersifat amaliah, 

yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Dari defenisi tersebut 

dapat di pahami Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama 

(mujtahid) untuk menggali hukum-hukum syara` sehingga dapat 

diamalkan oleh umat Islam
33

 Kata ‘siyasah‘ yang berasal dari 

kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau 

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian 

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, 

mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis 

untuk menakup sesuatu.
34

 

 Menurut Abu al-Wafa Ibn ‗Aqil, siyasah adalah suatu tindakan 

yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 

jauh dari kerusakan, kendati pun Rasululah tidak menetapkannya dan 

Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.
35

 Secara 
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terminologi siyasah berarti hukum-hukum syara‟ yang berkaitan dengan 

penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta 

penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan 

hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. 

Serta segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad 

dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada 

maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-

nash syar‘i (Al Qur‘an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan 

perwujudan al-maqasid as-syari‟ah dan tidak bertentangan dengan dalil-

dalil yang sifatnya terperinci. Termasuk di dalamnya, kajian tentang 

aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakandalam aturan-

aturan intern tersebut misalnya Undang-Undang tentang partai politik 

pada siklus pergantian mengatur Negara atau metode-metode agar 

sampai pada tampuk kekuasaan. 

 Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa Fiqh 

mengetahui hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan 

melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh 

pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh 

karena itu, Allah tidak dapat disebut ‗faqih‘ karena bagi-Nya tidak ada 

sesuatu yang tidak jelas.
36

 Abdul Wahhab Al-Khallaf 

mendefinisikan  siyasah  adalah pengaturan perundangan yang diciptakan 

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 
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Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan  siyasah  sebagai ilmu yang dapat 

mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.
37

 

Sementara Louis Ma‘luf memberikan Batasan bahwa siyasah adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan 

keselamatan. 

1. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan 

peraturan daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. 

2. As-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan 

aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta 

aturan sumber hukum. 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Fiqh adalah upaya 

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

hukum syara‘ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut 

juga dengan hukum Islam. Karena Fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman 

terhadap hukum syara‘ tersebut pun mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan 

kondisi manusia itu sendiri.
38

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik 

membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia 

pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 
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ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

dijalaninya
39

 

Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda 

dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa as-siyasah as-syar‟iyyah 

merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin 

untuksebuah maslahat yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya 

itu tidak dapat padanya dalil syar‟i yang sifatnya parsial. 

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, ‗ia adalah ilmu yang mengkaji 

hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan  daulah 

islamiyah  berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok 

dasar syari‘at Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan 

tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Merumuskan 

bahwa siyasahsyar‟iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia 

sesuai dengan ketentuan  syara. Sementara para  fuqaha 

mendefinisikan siyasahsyar‟iyah sebagai kewenangan penguasa atau 

pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu 

kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan 

dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk 

itu.
40
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2. Sumber Kajian Fiqh siyasah 

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam 

pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat 

berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga 

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

Fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan 

dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber Fiqh siyasah dapat dibagi 

menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi 

membagi sumber-sumber Fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-

Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-

Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin 

terdahulu.
41

 

Menurut sumber Al-Our'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja 

mengungkapkan sumber kajian Fiqh siyasah berasal dari manusia itu 

sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf 

atau kebiasaan Masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, 

pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat 

sebelumnya.
42

 Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar 

negara dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini 

sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-

tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat bersangkutan. lnilah yang 

membuat kajian Fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, 
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antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan Masyarakat.
43

 Seperti 

dijelaskan sebelumnya, objek kajian Fiqh siyasah adalah tentang 

hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan 

kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi 

masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar 

negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan 

dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian Fiqh 

siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan 

metode-metodenya,  kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik 

kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di 

samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta 

kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, 

sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di 

dunia lslam.
44

 

Sebagai bagian dari Fiqh, metode kajian Fiqh siyasah juga tidak 

berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari Fiqh 

umumnya, yaitu metode ushul Fiqh dan kaidah-kaidah Fiqh. Metode 

ushul Fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, 'Urf, 'adah, mashlahah 

mursalah dan istishhab.
45

 Dengan metode ini umat Islam bebas 

menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan 

yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka 
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hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan 

dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi.  

3. Ruang Lingkup Fiqh siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 

kajian Fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. 

Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang 

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 

kajian Fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang 

lingkup kajian Fiqh siyasah mencakup:
46

 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang  peraturan perundang-undangan 

(SiyasahDusturiyah). 

b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah) 

c. Peradilan (SiyasahSadha‟iyah) 

d. Hukum perang (SiyasahHarbiah). 

e. Administrasi negara (SiyasahIdariyah). 

Abdul Wahhab khaliaf membagi Fiqh siyasahdalam 3 bidang kajian saja, 

yaitu:
47

 

a. Siyasah Qadhaiyyah 

b. Siyasah Dauliyyah 

c. Siyasah Maliyah 
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Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-

siyasahal-shar‟iyyah, ruang lingkup Fiqh siyasah adalah sebagai 

berikut:
48

 

a. Siyasah Qadhaiyyah 

b. Siyasah Idariyyah 

c. Siyasah Maliyyah 

d. Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah 

Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi 

menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, 

karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, 

didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup 

kajian Fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:
49

 

a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Undang-Undang) 

b. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 

c. Siyasah Qadha‟iyyah (Politik Peradilan) 

d. Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan) 

e. Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara) 

 Siyasah dusturi‟yyah  termasuk dalam bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini 

dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar 

negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), 

legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 
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demokrasi dan syura‘ yang merupakan pilar penting dalam perundang-

undangan tersebut.
50

 Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. 

 Permasalahan di dalam  fiqh siyasah dusturi‟yyah 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 dusturi‟yyah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal 

mengenai kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 

dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
51

 

 Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut :
52

 

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 
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g. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya 

Persoalan  fiqh siyasah dusturi‟yyah  umumnya tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, baik ayat-ayat Al-Qur‘an 

maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam 

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat. Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur didalam mengubah 

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubaan 

situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun 

tidak seluruhnya.
53

 

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-Qur‘an yaitu ayat-ayat 

yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, 

dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Qur‘an. Kemudian kedua adalah 

hadis-hadis yang berhubungan dengan Imamah, dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri 

Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin didalam 

mengandalkan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan 

dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, 

tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya 

kepada kemaslahatan rakyat.Keempat, adalah hasil para Ijtihad ulama, 

didalam masalah fiqh dusturiyah hasil Ijtihad ulama sangat membantu 
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dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah.
54

 

4. Macam-macam Fiqh siyasah 

Menurut T.M. Hasbi Ashiddiq membagi ruang lingkup Fiqh 

siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:
55

 

1. Siyasah Dusturiyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Tentang Peraturan 

Perundang-Undangan). 

2. Siyasah Tasyri‟iyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Tentang Penetapan 

Hukum). 

3. Siyasah Maliyyah Shariiyyah (Kebijaksanaan Ekonomi Dan 

Moneter). 

4. Siyasah Qadhaliyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Peradilan). 

5. Siyasah Idariyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Administrasi Negara). 

6. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan 

Luar Negeri dan Hubungan InterNasional). 

7. Siyasah Tanfidziyyah Shar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Undang-

Undang). 

8. Siyasah Harbiyyah Shar‟iyyah (Politik Peperangan). 

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian Fiqh siyasah dapat di 

sederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:
56

 

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

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau 

tasyri‟iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh 
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lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah 

oleh birokrasi atau eksekutif. 

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

negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 

negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukanwarga 

negara. Di bagian  ini ada politik masalah peperangan atau siyasah 

Harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan 

berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan 

senjata. 

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

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran 

dan belanja negara, perdagangan interNasional, kepentingan atau 

hak-hak publik, pajak, dan perbankan. 

Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) Bagian ini 

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyrf'iyyah) oleh 

lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan 

administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
57

 

5. Kedudukan Fiqh siyasah Dalam Sistimatika Hukum Islam 

Pra pembahasan kedudukan Fiqh siyasah di dalam hukum Islam, 

perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. 

Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami 

kedudukan Fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam.  
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Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylī, salah satu dari keistimewaan 

hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa 

hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara 

penting bagi manusia.
58

 

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya. 

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 

3. Hubungan manusia dengan Masyarakat sosialnya. 

Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, 

agama, dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara 

keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, 

hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, 

Ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang 

wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan 

diri kepada Allah juga untuk menghormati hak-hak insan untuk memiliki, 

rasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.
59

 

Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang 

juga disebut Fiqh yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang 

keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua 

perkara pokok
60

: 
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a. Fiqh Ibadah (Hukum Ibadat): hukum-hukum yang mengatur segala 

persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.
61

 Bagian dari Fiqh 

Ibadah adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan 

sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan 

antara manusia dengan Tuhannya. Malah al-Quran membicarakan 

masalah ini melebihi 140 ayat. 

b. Fiqh Mu‟amalat (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang mengatur 

hubungan antara sesame manusia dalam masalah-masalah keduniaan 

secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, 

jinayah, ganti-rugi, lain-lain yang berhubungan antara manusia 

dengan manusia yang lain, secara privat maupun publik. 

Dr. Wahbah al-Zuhayli pula membagi hukum muamalah  kepada 

beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Dikarenakan  Fiqh mu‟amalat 

ini sanga tluas. Pembagian tersebutadalah:
62

 

a. Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti 

pernikahan, nafkah, warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara 

manusia dan keluarganya secara privat.  

b. Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, 

perikatan,dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak 

kebendaan seseorang. 

c. Hukum jinayah (pidana): seperti criminal serta akibat darinya, dan 

lain-lain yang bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta 
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mereka. 

d. Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur 

proses peradilan dalam meletakkan suatu kesalahan yang sifatnya 

pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di 

kalangan manusia. 

e.  Hukum dusturiyyah: segala hukum yang mengatur konsep penetapan 

hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, Fiqh membahas 

bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.  

f. Hukum pemerintahan (dauliyyah): hukum yang mengatur hubungan 

antara pemerintahan Islam dengan lainnya di dalam kebijakan 

perdamaian, peperangan, international affairs, dan lain-lain yang 

mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya. 

g. Hukum perekonomian dan keungan: hukum yang mengatur hak-hak 

warga negara dan pemerintah dalam hal kebendaan, seperti 

pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, 

pengaturan dana social perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan kebendaan antara warga negara dan pemerintah. 

h. Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam Fiqh yang mengajarkan 

konsep tata pergaulan yang baik. Ini dikarenakan Fiqh adalah produk 

wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan. 

Secara kedudukan, Fiqh siyasah berada di dalam Fiqh mu‟amalat. Ini 

apabila Fiqh mu‟amalat diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila 

Fiqh mu‟amalat diartikan secara sempit; maka Fiqh siyasah bukanlah 
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Fiqhmu‟amalat. Ini dikarenakan Fiqh mu‟amalat adalah Fiqh yang 

mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, 

bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. 

Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti 

apa yang diartikan secara sempit, menurut KhudlariBeik : Muamalah 

adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar 

manfaat.
63

 

Maka dari itu, kalau di bandingkan antara definisi yang dimiliki Fiqh 

siyasah, maka dapatlah dimasukkan Fiqh siyasah di dalam Fiqh 

mu‟amalat secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika hukum Islam 

seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Fiqh siyasah 

memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, 

Fiqh siyasah-lah sebuah disiplin  ilmu yang akan mengatur pemerintah  

dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi Masyarakatnya. Tanpa 

keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang 

menjalankan konsep Fiqh siyasah), maka sangat sulit terjamin 

keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi Masyarakat muslimnya.
64

 

Imam al-Ghazali juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya 

yang berjudul al-Iqtishad fī al-I tiqad.
65

 Buktinya, tanpa pemerintah yang 

minimal peduli dengan Fiqh siyasah, tidak mungkin akan mengeluarkan 

salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya 
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yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil 

melahirkan undang-undang No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam 

untuk mematuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari 

dasar-dasar Islami. Tanpa ini, tentu konsep Fiqh munakahah tidakdapat 

di aplikasikan secara positif di Indonesia.
66

 Contoh lain sebagai bukti 

pentingnya Fiqh siyasah di dalam pemerintahan, adalah adanya Fiqh 

siyasah itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta 

berusaha menolak segala jenis kerusakan
67

.  

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Fiqh siyasah mempunyai 

kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam Masyarakat Islam. 

Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan 

politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan Masyarakat muslim 

khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan Fiqh 

siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh    jadi umat 

Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.  

Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa 

merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah 

pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga 

menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam
68

. 
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6. Pemimpin dalam Islam 

Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut Leadership dan dalam 

bahasa arab disebut Zi‟amah atau Imamah . dalam terminologi yang 

dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah. Kepemimpinan adalah 

menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, 

mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat 

dalam usaha bersama.
69

 Kepemimpinan adalah ‗kemampuan seseorang 

(yaitu pemimpin) untuk memengaruhi orang lain (yaitu pengikut-

pengikutnya) sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana 

dikehendakinya oleh pemimpin tersebut.
70

 

Menurut Robbins kepemimpinan adalah ‗kemampuan untuk 

mempengaruhi suatukelompok untuk mencapai tujuan‘.  

Menurut Fairchild mengatakan bahwa ‗kepemimpinan adalah suatu 

prilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktifitas para anggota 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk 

memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu 

organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menetukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi‘.  

Menurut Rauch and behling yang dikutip oleh Veithzal mengatakan 

bahwa kepemimpinan adalah ‗proses mempengaruhi aktivitas sebuah 

kelompok yang diorganisasikan kearah pencapaian tujuan‘.  
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Menurut Slamet mengatakan kepemimpinan merupakan suatu 

kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk memengaruhi 

orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu.
71

 

defenisi yang telah disebutkan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang dalam 

memimpin suatu kelompok untuk menuju suatu tujuan yang telah di 

tentukan dan memiliki kewenang memberi arahan, tugas, merumuskan 

tujuan dan program pencapaiannya. 

7. Pemimpin dalam Fiqh siyasah 

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah 

yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa 

berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi 

kaum
72

, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah 

berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa 

diartikan sebagai ‗pemimpin‘, seperti ‗ketua‘ atau yang lainnya. Kata 

imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, 

untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.
73

 Imam 

juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak 

digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, 

kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam 
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kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan 

sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam 

arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah 

al-Imamah al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang 

kedua sering disebut al-Imamah al-Shugra. Biasanya kata-kata imam 

hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam 

bidang agama.
74

 

Penggunaan kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena 

orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang 

digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. 

Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk 

bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang 

memberi wewenang.
75

 Secara bahasa Amir berasal dari kata (Amara-

ya‘muru-amran) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan 

dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang 

memerintah dan dapat diajak bermusyawarah.
76

 

Kata-kata Amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam 

alQur‘an, walaupun kata-kata ‗amara‘ banyak ditemukan di dalam 

alQur‘an. Istilah Amir dengan arti pemimpin hanya popular di kalangan 

sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di 
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Tsaqifah Bani Sa‟adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal 

keduniawian, para sahabat Anshar berkata ‗dari kami ada Amir dan dari 

Tuan-tuan juga ada Amir‘. Selain itu, istilah Amir juga pernah digunakan 

oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan Abu 

Bakar.
77

 

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah 

Malik. Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) 

yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti 

pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.
78

 

Sulthan secara bahasa berarti Malik (Raja) atau wali. Perhatikan 

Rasulullah menggunakan kata Sulthan karena Rasulullah menginginkan 

makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di seluruh 

dunia bahwa kata sulthan itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim 

dengan sulthan, kepala negara dan malik. Di Indonesia kata Sulthan lebih 

banyak dikenal daripada Khalifah, Imam, Malik atau Amir. Kata Sulthan 

diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu 

Raja / Kepala Pemerintahan Muslim.
79

 

8. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqh siyasah 

Dalam setiap pemilihan calon pemimpin, masih banyak umat Islam 

yang menyia-nyiakan suaranya, sehingga tidak sedikit calon pemimpin 

Islam yang kalah dalam pertarungan. Padahal mengangkat pemimpin 
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dalam Islam diperintahkan, baik dalam Al-Qur‘an ataupun hadist. Dalam 

Q.S An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa orang-orang mukmin 

diperintahkan patut kepada Allah, Rasul dan penguasa mereka. Perintah 

patut ini wajib dilaksanakan maka wajib pula memilih pemimpin. Dalam 

Hadist riwayat Abu Dawud diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda yang 

artinya : ‗jika ada tiga orang dalam perjalanan, hendaklah mereka 

menjadikan pemimpin salah seorang diantara mereka‘. Dalam perjalanan 

saja diperintahkan agar mengangkat seorang pemimpin, apalagi dalam ber 

masyarakatdan bernegara, tuntutan perintah mengangkat pemimpin 

tentunya lebih besar lagi. Karena itu, para sahabat dan tabi‘in ijma‘ 

(sepakat) atas wajibnya mengangkat pemimpin atau kepala negara. 

Kenyataan sosial juga menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup 

harmonis tanpa adanya pemimpin yang sah mengatur pergaulan mereka. 

Tentang wajibnya mengangkat kepala negara dari masa kemasa sepakat 

bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Al-Imam Al-Bagdadi 

berkata:‗sesungguhnya mengangkat imam (pemimpin) adalah suatu 

fardhu yang wajib‘. Al-Imam Al-Mawardi berkata : ‗kepemimpinan 

dibuat untuk menggantikan Nabi dalam menjaga agama dan mengatur 

dunia‘. Al-Imam Ibn Hazm berkata : telah sepakat seluruh ulama Sunni, 

Syi‟ah dan Murji‟ah, mayoritas pengikut Mu‟tazilah dan Khawarij, 

kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena 

itu, akan berdosa bila meninggalkannya. Ibnu Kaldun berkata : 
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‗sesungguhnya mengangkat pemimpin adalah wajib yang diketahui dalam 

syara‘ dengan ijma‘ sahabat dan tabi‘in 
80

 

Sedangkan menurut golongan najdat, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-

Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah.Artinya, terserah 

pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau 

rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat 

pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi naqliyah 

dan aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.
81

 

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil 

pengikut mu‘tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr 

alFuti dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr 

alFuti. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung 

sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu 

sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan 

setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan 

menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, 

maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.
82

 

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan 

Al-Ashamdan mengatakan bahwa Al-Asham adalah orang yang tidak 

mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti 

perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut 
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AlQurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus 

didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan 

hukumhukumnya dapat terlaksana.
83

 Selain dalil ini yang menjadi dalil Al-

Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat 

mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum 

Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa‘idah tentang penentuan 

siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum 

Anshar berkata, ‗dari kami Amir dan dari kalian Amir.‘
84

 

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan 

kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, ‗Sesungguhnya bangsa 

Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum 

Quraisy ini‘. Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang 

keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar 

menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. 

Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum 

Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya 

dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang 

berkata, ‗pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy 

dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, 

sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib.
85
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Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib 

hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban 

individual (Wajib ain), tetapi kewajiban kolektif (wajib kifa‘i/fardu 

kifayah). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, 

namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa 

akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi 

dan al-Ghazali.
86

 

Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian 

dari agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Sebab bertaqarrub 

kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan 

mentaati Rasul-Nya, termasuk dalam taqarrub yang paling utama. Bahkan 

agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan 

seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika 

tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan di antara 

mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang 

pemimpin untuk mengendalikan.
87

 

Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum 

Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan 

syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi‘ah memiliki pendapat yang 

sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah 

Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan 
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imam itu bukanlah masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada 

kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena 

itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan 

rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh 

menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.
88

 Sedangkan kaum 

Mu‘tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin 

itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup berMasyarakat. 

Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan 

dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan 

terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan 

darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan 

api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun 

yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat seperti 

itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang 

akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian 

adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun 

menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio 

manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan 

eksistensi seorang pemimpin itu.
89
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B. Pemilihan Kepala Daerah 

1. Pengertian Pilkada 

Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah adalah salah satu pilar 

dalam demokrasi. secara tidak langsung demokrasi di Indonesia 

mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil 

rakyat. untuk menentukan siapayang berwenang mewakili rakyat, 

dilaksanakan pemilu. dalam pemilihan umum /pemilihan kepala daerah 

diharapkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi 

keragaman kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.
90

 

Pemilihan Pilkada merupakan instrument yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip demokrasi di 

daerah, karena disinilah wujud bahwa rakkyat sebagai pemegang 

kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa 

kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada 

rakyat.
91

 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya 

merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era 

Reformasi. Penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada merupakan wujud 

pelaksanaan system demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Pada 

sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi 

perwakilan (representative democracy), dilaksanakannya pilkada 

bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat 
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sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui 

Pemilu (Marijan, 2010: 37) .Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk 

memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat 

dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan 

kepentingan-kepentingannya.
92

 Oleh karena itu, sesungguhnya 

penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi 

dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang 

terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara 

langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung 

sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 

2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 

yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih 

secara demokratis. Apabila dicermati, sesunggunnya ketentuan Pasal 18 

ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa 

Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan 

yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali 

Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala 
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daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan 

presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.
93

 

Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan 

kurang lebih lima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga 

menyisakan banyak persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala daerah 

secara langsung pun juga berkontribusi menambah beban politik, sosial 

bahkan beban finansial republik ini. Pemilihan kepala daerah secara 

langsung terlalu boros, dan tidak seimbang dengan cost politik yang telah 

dikorbankannya. Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan 

kepala daerah secara langsung adalah muncul kapitalisasi dalam tahapan 

pemilihan kepala daerah.
94

 Dengan munculnya kapitalisasi ini maka 

pemilihan kepala daerah secara langsung jauh lebih mahal dibandingkan 

dengan model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD.
95

 

2. Fungsi penting pilkada  

Langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah : 

a. Memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak Bersama masyarakat 

di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan 

kehendak masyarakat di daerah. 

b. Melalui pilkada diharapkan pilihan Masyarakat di daerah di dasarkan 

pada misi, visi, program, serta kualitas dan integritas calon kepala 
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daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. 

c. Pilkada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana 

evaluasi dan control publik secara politik terhadap seorang kepala 

daerah dan kekuatan politik yang menopang. Karena itu, pilkada 

sebagai bagian dari pemilu harus dilaksanakan secara demokratis 

sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. 

Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan atau 

membiaskan esensi demokrasi dalam pilkada harus diperbaiki dan 

dicegah. Dalam konteks perkembangan demokrasi, penyelenggaraan 

pilkadalangsung memiliki arti sebagai berikut : 

a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi 

rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, 

DPD, bahkan kepala desaselama ini telah dilakukan secara 

langsung. 

b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 

1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4)UUD 1945, 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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c. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi 

(politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media 

pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan 

dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa 

tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai 

nuraninya. 

d. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi 

daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga 

ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal 

yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2020, maka komitmen 

pemimpin local dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, 

antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 

dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi 

Masyarakat agar dapat di wujudkan. 

e. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses 

kaderisasi kepemimpinan Nasional. Disadari atau tidak, stock 

kepemimpinan Nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk 

Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin Nasional 

yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para 

pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. 
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Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin Nasional justru dari 

pilkada langsung ini.
96

 

Pilkada langsung diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi 

perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja 

lembaga-lembaga politik yang ada didaerah. Ada tiga tujuan mendasar 

mengapa pilkada diselenggarakan secara langsung. Tujuan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara 

langsung di harapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung 

tertangani oleh kepala daerah terpilih. 

b. Untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (local democratic 

governance), semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta 

kepentingan rakyat. 

c. Untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik lokal. Melalui 

pilkada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik local 

dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat. 

3. Dasar hukum pilkada 

Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan 

konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara 

aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 

ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti 
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kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan 

menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto 

Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi 

kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan. 

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan 

demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi 

dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam 

melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara 

langsung maupun tidak langsung.
97

 

Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta 

demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentakartinya Pemilihan kepala 

daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah 

administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara 

bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah melalui 

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan bahwa Pemilihan Umum 

Kepala Daerah (Pilkada) akan di selenggarakan pada 9 Desember 2020. 

Namun pada tahun 2020 ini menjadi tahun yang tidak seperti tahun-tahun 

sebelumnya, karena di tahun ini secara khusus Indonesia sedang dalam 

masa pandemi Covid-19 dan secara luas Covid-19 sudah menjadi wabah 

dunia saat ini. Awalnya Pilkada 2020 akan di selenggarakan pada tanggal 
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23 September 2020 untuk memilih 9 gubenur, 224 bupati, dan 37 

Walikota secara serentak.
98

  

Sekitar 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada dengan 

rincian: pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi, pemilihan 

wali kota dan wakil wali kota di 37 kota, dan pemilihan bupati dan wakil 

bupati di 224 kabupaten. Pilkada serentak 2020 ini akan dilaksanakan 

dengan mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penyebaran 

Covid-19, termasuk wajib mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga 

jarak, tidak berkerumun, hingga pengukuran suhu tubuh dengan ketat 

sesuai protokol kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Poin-poin Isi Pasal 71 UU Pilkada Terkait dengan penyelenggaraan 

Pilkada kali ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) sempat melakukan 

sosialisasi penerapan Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa 

disebut UU Pilkada.  

1. Pejabat Publik Harus Berhenti dan Mengundurkan Diri Anggota 

Bawaslu Fritz Edwar Siregar mengatakan, dalam Pasal 71 UU Pilkada 

mengharuskan pejabat publik berhenti atau mengundurkan dari 

jabatannya saat mencalonkan diri sebagai peserta pilkada. "Itu alasan 

TNI, Polri, ASN, dan Pegawai BUMN harus mengundurkan diri dari 

jabatannya untuk maju dalam kontestasi pilkada," kata Fritz seperti 

dilansir laman resmi Bawaslu RI.  
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2. DPR dan DPRD Harus Mengundurkan Diri Aturan tersebut, kata Fritz, 

juga berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi calon gubernur, 

bupati dan wali kota. Mereka harus mengundurkan diri dari jabatan 

legislatif. "Itu semua berdasarkan putusan MK Nomor 15 Tahun 2013 

atau putusan 41 Tahun 2014, dalam putusannya MK mengatakan 

norma pengunduran diri pejabat publik untuk maju di pilkada adalah 

konstitusional," ungkap dia. Kendati demikian, kata Fritz, putusan 

MK tersebut tidak berlaku untuk kepala daerah yang menjadi petahana 

dalam Pilkada, namun yang bersangkutan harus tetap cuti saat 

mengikuti kampanye.  

3. Larangan Kepala Daerah atau Petahana Melakukan Pergantian 

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, dalam Pasal 

71 UU Nomor 10 Tahun 2016 berisi tentang larangan bagi kepala 

daerah atau petahana melakukan penggantian/mutasi. Ia menjelaskan 

objek larangan adalah, melakukan ‗pergantian‘ (dalam hal ini hanya 

dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum 

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan 

kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri (pasal 71 ayat (2) 

UU Pemilihan). ―Dalam hal terjadi kekosongan jabatan maka 

gubernur, bupati dan walikota menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas,‖ 

kata Ratna Dewi.  
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4. Kewenangan Calon Ratna Dewi menjelaskan, dalam pasal 71 ayat 3 

tertulis larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan 

yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik 

di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan 

sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal 

penetapan pasangan calon terpilih. ―Dalam hal gubernur atau wakil 

gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota 

selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan 

sebagai calon oleh KPU Provinsi atau kabupaten/kota,‖ kata dia 

menegaskan. Dewi menjelaskan, sementara sanksi untuk calon yang 

bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

5. Netralitas ASN, TNI-Polri Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo 

meminta calon petahana untuk memahami aturan netralitas netralitas 

aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri sesuai Pasal 71 UU 

Pilkada. calon petahana dan calon kepala daerah bisa mendapat sanksi 

diskualifikasi bila melanggar
99

. 

C. Masyarakat 

1. Pengertian pandangan Masyarakat 

Masyarakata dalah dalam bahasa Inggris disebut ‗society‘ asal kata 

‗sociuc‘ yang berarti  kawan. Adapun kata ‗Masyarakat‘ berasal dari 
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Bahasa Arab yaitu ‗syirk‘ yang berarti bergaul atau dalam bahasa 

ilmiahnya interaksi.
100

 Menurut Mac Iver dan Page mendefinisikan 

Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah. 

Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan Masyarakat adalah kesatuan 

hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat 

istiadat tertentu. 

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut 

Masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan.
101

 

Dalam pengertian lain Masyarakat atau disebut community 

(Masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku 

atausuatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, 

hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka 

disebut Masyarakat setempat.
102

 Pandangan adalah Berasal dari kata 

pandangan dan mendapat kata imbuhan  berupa-an yaitu pandang-an. 

Pandanga dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti 

sesuai dengan kalimat yang di sandingkan dengan kata tersebut. Namun, 

pandangan jika di bahas dalam kajian penelitian di sini mempunyai arti 

pendapat, gagasan, pandangan.
103

 Proses pandangan merupakan hasil 

hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kemudian diproses 

dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang 
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pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau 

penelitian terhadap apa yang di inderakan akan mempengaruhi tingkah 

laku.
104

 

2. Proses pandangan 

Menurut Walgito (1989: 54) ada tiga syarat terjadinya pandangan yaitu: 

1) Adanya objek yang di pandang adanya objek atau peristiwa sosial 

yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indra 

(reseptor). Dalam hal ini objek yang di amati adalah akun media 

sosial Instagram disini Masyarakat diminta memberikan suatu 

pandangan terhadapnya. 

2) Adanya alat indra atau reseptor alat indra merupakan alat utama 

dalam individu mengadakan pandangan dan merupakan alat untuk 

menerima stimulus, tetapi harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima alat indra kepusat syaraf 

yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

3) Adanya perhatian adanya perhatian dari individu merupakan langkah 

pertama dalam mengadakan pandangan. Tanpa perhatian tidakakan 

terjadi pandangan Individu harus mempunyai perhatian pada objek 

yang bersangkutan. Bila telah memperhatikannya, selanjutnya 

individu mempandangankan apa yang diterimanya dengan alat indra. 

Selanjutnya Walgito (1989: 56) menambahkan bahwa pandangan 

dipengaruhi banyak factor diantaranya faktor perhatian dari individu, 

                                                             
104

 Ahmad Yusuf, ―Pengaruh Persepsi Masyarakat Pada Caleg Terhadap Perilaku 

Memilih Dalam PemilihanLegislatif 2014 Di Sidoarjo,‖ Jurnal Review Politik 04 (2014): 24 Maret 

2021, 02.05 WIB, http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/download/47/46. 



59 
 

 

yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan 

pandangan. Dengan demikian, membicarakan pandangan pada dasarnya 

berkenaan dengan proses perlakuan seseorang terhadap informasi tentang 

suatu objek yang masuk pada dirinya melalui pengamatan dengan 

mengunakan panca indra yang dimilikinya. 

Menurut soelaeman dalam Sobur dalam proses pandangan, terdapat 

tiga komponan utama berikut yaitu: 

a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan 

dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

b. Interprestasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. Interprestasi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, system nilai yang 

dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interprestasi juga 

bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan 

pengkatagoriaan informasi yang kompleks.
105

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pandangan 

Menurut Pareek (1996) dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pandangan adalah faktor internal individu seseorang dan 

factor eksternal atau objek pandangan. Faktor-faktor internal yang 

mempengaruhi pandangan sebagai berikut: 

a. Latar belakang, latarbelakang yang mempengaruhi hal-hal yang 

dipilih dalam pandangan. Contohnya orang yang pendidikannya lebih 
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tinggi atau pengetahuan ilmu agama nya luas yang memiliki cara 

tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi. 

b. Pengalaman. hal yang sama dengan latar belakang ialah factor 

pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari 

orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan 

pengalaman pribadinya. 

c. Kepribadian. Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu 

akan menghasilkan pandangan yang berbeda Sehubungan dengan itu 

maka proses terbentuknya pandangan dipengaruhi oleh diri 

seseorang. Pandangan antara satu orang dengan yang lain itu berbeda 

atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain di Sistem nilai. 

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh 

pula terhadap pandangan.  

d. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang 

mempengaruhi pandangan.
106

 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau 

datang dari luar objek pandangan adalah: 

1) Intensitas, umumnya rangsangan yang lebih intensif mendapatkan 

lebih banyak tanggapan daripada rangsanganyang kurang intens. 

2) Ukuran, benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik 

perhatian. 
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3) Kontras, secara umum hal-hal yang biasa dilihat akan cepat menarik 

perhatian. 

4) Gerakan, benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang 

diam. 

5) Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarikperhatian. 

6) Keakraban. suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian. 

7) Sesuatu yang baru, factor ini kedengerannya bertentangan dengan 

keakraban, namun unsure ini juga berpengaruh pada seseorang dalam 

menyeleksi informasi
107

 

Pandangan bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisaluas dan ini 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses 

terjadinya pandangan itu sendiri. 

Menurut Sarlito W. Sarwono Rohmaul Listyana dan Yudi 

Hartono faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan yaitu: 

a. Perhatian, biasanya tidak menagkap seluruh rangsang yang ada 

disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu 

atau dua objek saja. Perbedaan focus perhatian antara satu dengan 

orang lain akan menyebabkan perbedaan pandangan. 

b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul. 

c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada 

diri individu akan mempengaruhi pandangan orang tersebut. 
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Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan pandangan bagi tiap 

individu. 

d. Sistem nilai, yaitu system nilai yang berlaku dalam suatu 

Masyarakat juga berpengaruh pula terhadap pandangan. 

e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki 

oleh individu akan menghasilkan pandangan yang berbeda. 

Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya pandangan 

dipengaruhi oleh diri seseorang pandangan antara satu orang dengan yang 

lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.  

 

Menurut Robbin dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono 

mengemukakan bahwa beberapa factor utama yang member pengaruh 

terhadap pembentukan pandangan social seseorang dan faktor-faktor itu 

adalah factor penerima (The Perceiver), situasi (The Situation), dan 

objeksasaran (The Taget). 

4. Konsep Masyarakat 

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar 

manusia. Robert M. Mclver mengatakan: ‗Masyarakat adalah suatu sistem 

hubungan-hubungan yang ditata (society means a system of ordered 

relations). Biasanya anggota-anggota Masyarakat menghuni suatu 

wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan 

lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada 

Masyarakat kecil, misalnya Masyarakat kelompok etnis batak di sumatera 
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utara, atau sebuah Masyarakat yang lebih luas nation state seperti 

Masyarakat Indonesia. Dalam Masyarakat seperti anggota Masyarakat 

dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama, 

dan etnis.
108

 Manusia memiliki naluri atau instinct untuk hidup berkawan 

dan hidup bersama dengan orang lain secara gotong royong. setiap 

manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi 

seorang diri. Ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara 

aman, dan sebagainya. untuk memenuhi keperluan-keperluan dan 

kepentingan-kepentingan itu manusia mengadakan hubungan-hubungan 

dan bekerja sama dengan orang lain dengan jalan mengorganisir bercama-

macam kelompok dan asosiasi. kelompok yang paling pokok ialah 

keluarga, tetapi masih banyak asosiasi lain yang yang memenuhi 

bermacam-macam kebutuhan manusia. 
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