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ABSTRAK 

Di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung terdiri dari berbagai suku dan 

beraneka ragam adat istiadat. Dalam berbagai keanekaragaman ini sering dijumpai 

kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, 

adanya suatu lembaga adat dalam suatu pemerintahan desa. Dimana lembaga adat 

bertujuan sebagai pengimbang atau yang di pertuakan dalam pengambilan 

keputusan serta sebagai penengah apabila terjadi konflik antar masyarakat terutama 

masalah perbedaan pandangan dalam Pilkada. Akan tetapi masih banyak di jumpai 

dalam Partisipasi Politik masyarakat dalam Pilkada terjadi perlisihan. Kerana itu 

peneliti perlu mengakat permasalahan ini serta di teliti dan dikaitkan dengan 

Pandangan Fiqh Siyasah berdaasarkan disiplin ilmu serta berdasarkan Surah An-

Nisa 59.  

Adapun rumusan  masalah dari penelitian ini adalah: A.Bagaimana Peran 

Lembaga Adat Dalam Pilkada Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat? B. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Peran 

Lembaga Adat Dalam Pilkada Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat? Penelitian ini bersifat kualitatif serta menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research), yang datanya berupa data primer dan skunder 

yang diambil dari observasi langsung, wawancara, bahan literature maupun jurnal 

dan sumber online yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tentang bagaimana peran lembaga adat dalam Pilkada dan untuk 

menganalisis. Pandangan  fiqih siyasah terhadap peran lembaga adat dalam Pilkada. 

Kegunanaan penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada akademisi khususnya 

hukum berkaitan dengan Hukum Tata Negara dalam Islam.  

Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa:1. Dalam menjalankan 

peran, dan tugasnya berdasarkan Perda No 5 Tahun 2018 yang telah tertuang 

didalamnya. Meskipun lembaga adat tidak selalu ikut andil didalam Pilkada, karena 

antara lembaga adat dengan pemerintah desa memiliki kendali masing-masing 

didalamnya. Dimana dalam menjalankan Pilkada, kepala desa selalu 

mengkoordinasi dengan kepala adat Pekon Sumur Jaya. Dimana peran lembaga adat 

sebagai pengamat dan penengah didalam masyarakat dan senantiasa memberikan 

wawasan kepada masyarakat berkenaan dengan Pilkada, untuk senantiasa menjaga 

rasa pesaudaraan. Sehingga menimalisir adanya konflik atau selisih paham antara 

lembaga adat dengan aparatur desa, dan menghindari kendala-kendala yang 

memungkinkan terjadi dalam menjalankan pilkada. 2. Dilihat dari sudut pandang 

Fiqih Siyasah bahwa dalam peranannya lembaga adat dalam Pilkada tidak 

bertentangan dengan hukum Islan, akan tetapi hanya saja kurang musyawarah yang 

baik antara lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat mengenai partisipasi 

politik dalam Pilkada dalam hal ini ulil amri adalah lembaga adat dan pemeritah 

desa mengadakan musyawarah yang baik kepada masyarakat mengenai Pilkada 

agar terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan Pemimpin seperti 

dalam Surah An-Nisa 59, karna yang mana tujuan dari lembaga adat itu sendiri 

selain menjaga dan melestarikan adat istiadat, dan juga untuk kemaslahatan 

masyarakat. 
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MOTTO 

                         

                          

        

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 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 kepadaAllah dan hari kemudian, yang 

Demikian itu lebih utama (bagimu dan lebih baik akibatnya). 

(Q.S. Annisa (4): 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

 Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya, akan lebih 

baik penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah dalam judul skripsi ini. Untuk itu 

perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul skripsi ini, dengan 

harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipahami 

dari makna yang ditulis oleh penulis. Adapun judul skripsi yang penulis akan buat 

yaitu, Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Peran Lembaga Adat Dalam Pilkada (Studi 

Di Pekon Semur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). 

  Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu penjelasan 

istilah sebagai berikut: 

1. Pandangan adalah dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang 

menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dimana mereka memberikan 

gambaran sehingga terjadi proses memandang, kemudia mereka memberikan 

pendapat atau tanggapan.
1
 

2. Fiqih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang 

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam
2

 Guna 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghirdarkannya dari berbagai 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2011), 1470. 
2
 Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), 

17. 
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kemudharatan yang mungkin timbul pada  kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara yang dijalaninya 

3. Peran yang menurut kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai pemain 

sandiwara, perangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat.
3
 

4. Lembaga dalam Bahasa Inggris disebut institute, lembaga yang berarti badan 

organisasi yang bertujuan memenuhi suatu kebutuhan dalam berbagai bidang 

kehidupan sosial masyarakat.
4
 

5. Adat menurut kamus besar bahasa Indonesia cara yang sudah menjadi 

kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, 

norma hukum,dan aturan yang satu dengan yang lain  berkaitan menjadi satu 

system, istilah adat berasal dari kata-kata arab yaitu Adah atau adat yang artinya 

“kebiasaan”yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi yang sudah menjadi 

kebiasaan.
5
 

6. Pilkada adalah sebuah bentuk kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dan 

menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi
6
. 

 

 

 

 

                                                             
3
 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1051. 
4
 Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123. 

5
 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 8. 

6
 Pengertian Pilkada (Online), Tersedia Di, Republika.Co.Id ( 7 November 2020 Pukul 12.52 

WIB). 

 



 

 

3 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara yang menganut asas desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 

18 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Negara kesatuan Republik 

Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu di bagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang. 

Di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung terdiri dari berbagai suku dan 

beraneka ragam adat istiadat dalam berbagai keanekaragaman ini sering dijumpai 

kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu 

adanya suatu lembaga adat dalam suatu pemerintahan di desa sangat membantu 

dalam pilkada untuk membentuk kebiasaan masyarakat agar lebih tertuju dan 

terarah sesuai syariat Islam.
7
 

Dalam Perda Provinsi Lampung No 5 Tahun 2018 tentang Kelembagaan 

Masyarakat Adat Lampung, bahwa adat istiadat dan lembaga adat Lampung yang 

hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat 

serta dapat dan mampu menggerakan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek 

kehidupan. Dalam pasal 18 ayat (2) yaitu, Lembaga adat sebagai wadah organisasi 

permusyawaratan/permupakatan kepala adat/pemangku adat, petua-petua adat, 

pemuka-pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan diluar organisasi 

                                                             
7

 Sabaruddin Sa, Sai Bumi Rua Jurai Lampung Pemerintahan-Adat Istiadat-Sastra-Bahasa, 

(Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau), 240. 
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Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Desa 

atau Tiuh, Pekon dan Kampung. 

Adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang 

seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti 

pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah adat dan hukum adat.
8
 

lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, 

menyelesaikan baerbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang 

berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat pun untuk membatu 

menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan untuk memberdayakan 

masyarakat dalam rangka pilkada, dan kesejahtraan masyarakat. Lembaga adat 

merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat. 

Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam 

pelaksanaan pemilu, oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu lansung 

dari Presiden, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga kepala desa dengan 

memilih lansung diharapkan individu-idividu dapat menemukan pemimpin yang 

sesuai dengan aspirasi mereka, tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah meliputi 

beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan 

kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye hingga masa tenang, 

pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan pasangan kandidat kepala 

daerah/wakil kepala daerah terpilih dan pengesahan/pelantikan. 

                                                             
8
 Adat Dalam Bingkai Demokrasi (Online), Tersedia Di: Www.Researchgate.Net, (12 November 

2020, Pukul 13.55 WIB). 

http://www.researchgate.net/
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Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai 

otoritas secara legal-formal yang dilaksanakan atas pertisipasi kandidat, pemilih 

dan di kontrol oleh badan pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat 

yang disahkan oleh hukum yang berlaku, kandidat kepala daerah yang memperoleh 

suara terbanyak dari pemilih akan di nyatakan sebagai kepada daerah yang akan 

memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu kedepan. 

Menurut ketentuan pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa “setiap daerah dipilih oleh kepala 

Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”. Ayat (2) menyatakan bahwa 

Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten 

disebut Bupati, dan untuk daerah kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) 

kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk 

daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil 

Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wakil Wali Kota
9
. 

Kepala daerah iyalah seseorang yang dipilih melalui pemilihan  dan 

memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus 

daerah otonomnya masing-masing asas desentralisasi yaitu Gubernur untuk 

Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Wali Kota untuk Kota. 

Sebagai bentuk pilkada, dalam pemilihan kepala daerah di bentuk badan 

permusyawaratan desa atau lembaga lain seperti lembaga adat yang sesuai dengan 

budaya yang berkembang di desa bersangkutan yang berpungsi sebagai lembaga 

                                                             
 

9
 Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
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peraturan dalam pikada, lembaga adat di Pekon Sumur Jaya sudah sangat berperan 

dan ikut andil di dalam pilkada adanya kerjasama antara lembaga-lembaga desa 

yang lainya, menurut para ulama adat atau tradisi dapat di jadikan sebagai dasar 

untuk menetapkan hukum syara apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum 

di masyarakat tertentu.
10

 Kebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum maka  

tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya 

tradisi tersebut dilakukan. Apa bentuk dan contoh pran tersebut? Sebagaimana telah 

diungkapkan, kelembagaan adat itu sesungguhnya telah ada pada setiap 

masyarakat/suku bangsa semenjak dahulu yang tugas dan fungsinya antara lain 

menjaga, menyelenggarakan dan melestarikan budaya atau adat istiadat yang 

berlaku ditengah masyarakat. Bahkan, biasanya lembaga adat itu sekaligus 

berfungsi sebagai sistem Pemimpin dalam pengertian yang umum yakni penguasa 

didaerahnya, atau merupakan bentuk sistem kepemimpinan tradisional masyarakat 

tersebut. Dalam perkembangan kemudian, atas inisiatif pemerintah yang 

bekerjasama dengan tokoh adat setempat. Keberadaan lembaga adat pada dasarnya 

tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyaraka dan fungsinya adalah untuk 

menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya 

turun temurun. 

Keberadaan lembaga adat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat sangat kuat pengarunya terhadap kehidupan masyarakat, 

ditaati dan dituruti masyarakat  dilihat dari kemampuan mengatur dan menjalankan 

kebiasaan-kebiasaan dan mengurus masalah sosial dalam masyarakat secara adat, 

                                                             
10

Ibid……. 
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untuk Pemimpin dan perangkat adat harus memahami hal tersebut dan lebih 

memaksimalkan peranya yang dapat membantu dalam hal Pikada  di Pekon Sumur 

Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

Dalam syariat islam, setiap rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk 

mengawasi, mengontrol, menasehati dan mengkritik Pemimpin yang ia pilih. Kritik 

yang dimaksud ialah kritik membangun beroreantasi pada kebaikan bersama,yaitu 

Pemimpin dan yang dipimpin. Pada waktu yang sama, seorang pemimpin harus 

siap dan merasa butuh akan adanya kritik, sesungguhnya,nasihat dan kritik rakyat 

pada Pemimpinnya merupakan bagian dari pelaksanaan amar ma`ruf nahi munkar 

yang menjadi salah satu pilar syariat islam.
11

 

C. Fokus Penelitian 

Pembahasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan 

yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, disamping 

itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian, oleh karna itu, penulis 

membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan. Pandangan Fiqih 

Siyasah Tentang Peran Lembaga Adat Dalam Pikada (Studi Di Pekon Sumur Jaya 

Kecamatan Pesisir Selatan Kabuaten Pesisir Barat). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan 

yang akan di diteliti penulis dalam proposal ini dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana peran pembaga adat dalam pilkada di Pekon Sumur Jaya Kecamatan 

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? 

                                                             
11

K.H.Afifudin Muhajir, Fiqih Tata Negara ,Upaya Mendialoqkan Sistem Ketatanegaraan Islam, 

(Yogyakarta., IRCiSoD,2017), 57-59 
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2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah tentang peran lembaga adat dalam pilkada di 

Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat di 

tentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tentang bagaimana peran lembaga adat dalam pilkada. 

b. untuk menganalisis pandangan fiqih siyasyah terhadap peran lembaga adat 

dalam pilkada. 

F. Manfaat  Penelitian 

a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca terkhusus memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca untuk 

mengetahui permasalahan yang ada dalam fiqih siyasah terhadap peran 

lembaga adat dalam pilkada. 

b. Sedangkan secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan kajian terdahulu ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul yaitu: 

Pertama, jurnal tanah pilih yang berjudul. Peran lembaga adat dalam 

Perencanaan Pembanguna Desa Punda, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten 

Muaro Jambi. Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa di lepaskan dari 

kebudayaan suatu masyarakat desa, dan fungsi adat adalah untuk menjaga, 
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melaksanakan dan melestarikan perilaku yang berlaku pada masyarakat secara 

turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewaris budaya adalah 

mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh 

karnanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat serta nilai-nilai yang 

dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat 

sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat 

sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi 

bagi warga yang melanggarnya.
12

 

Kedua, jurnal. Muuhamad Aqil Irham. “Lembaga perwatin dan 

kepunyimbngan dalam masyarakat adat lampung”. Masyarakat adat Lampung 

terbagi menjadi dua kelompok besar: Saibatin dan Pepadun. Kedua masyarakat 

memiliki banyak keragaman asal-usul, sehingga pengaturan pemerintah daerah 

dilarang dalam mekanisme musyawarah yang di wakili oleh penyeimbang di 

setiap tingkat dalam badan perwakilan yang disebut perwatin, peran dan fungsi 

kelembagaan perwatin dan kepunyimbangan bagi masyarakat adat lampung barat, 

relevansinya dengan nilai-nilai demokrasi kontemporer, serta peluang dan 

keberadaan lembaga adat dalam imflementasinya. Repormasi UU Otonomi 

Daerah. Menurut hasil penelitian, prowatin dan punyimbangan masih sangat 

penting untuk di terapkan pada masyarakat lokat di Lampung Barat. Hal ini terjadi 

karena nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal dalam kelembagaan prowatin dan 

                                                             
12

Jurnal Tanah Pilih, “Peran Lembaga Adat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pundak, 

Kecamatan Ulu Kabuopaten  Muaro Jambi.” Vol. 1 No.1 (2021). 
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kepunyimbangan sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkunghan di mana ia 

muncul
13

. 

Ketiga, Faisal, Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di 

Indonesia: Tinjauan Ketata Negaraan. Peran hukum Islam dalam pembangunan 

hukum positif di indonesia adalah: 

1. Ada dalam arti sebagai bagian dalam integral dari hukum positif di indonesia 

2. Ada dalam hukum positif dalam arti norma-norma hukum islam yang berfungsi 

sebagai penyaring bahan hukum-hukum positif di indonesia. 

3. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional di 

indonesia. 

4. Ada dalam arti kemandirian yang di akuinya adanya kekuatan secara wibawanya 

oleh masyarakat dan diberi status hukum
14

. 

  Sekalipun demikian, antara konsepsi antara hukum islam dan politik 

atau sistem hukum barat tentang fungsi hukum ini terdapat perbedaan prinsipil. 

Keempat, penulis juga mengambil jurnal yang berjudul “Peran Lembaga Adat 

Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi”. Dari jurnal tersebut menunjukan: 
15

 

Lembaga adat memiliki peranan yang penting dalam 

pembangunan.Lembaga adat melayu jambi merupakan mitra pemerintah dan 

pembangunan mengambil kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat 

jambi.Lembaga data memberi masukkan-masukan dan pembinaan-pembinaan 

                                                             
13

 Jurnal Muhamad Aqil Irham, “Lembaga Perwatin Dan Kepunyimbangan Dalam Masyarakat 

Adat Lampung.” Vol. 13, No.1 (2013). 
14

Faisal, Hukm Islam Dalam Pembangunan Hukum Islam Nasional Di Indonesia; Tinjauan Ketata 

Negaraan, Jurnal AL‟ADALAH, Vol. XI No.1,Juni 2013,8. 
15

Jurnal Titan:  Peran Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi .,Vol. 1, No. 2 

Desember 2017. 
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pada norma-norma, nilai-nilai budaya masyarakat jambi. Simpulanya, lembaga 

adat dan pemerintahan bermitra bersama-sama menciptakan lingkungan yang 

kondusif demi terciptanya kedamayan dan lancarnya pembangunan di jambi. 

Kelima, Selanjutnnya jurnal dari Fathul Mu’in yang berjudul “Pandangan 

hukum islam terhadap demokrasi pemilihan kepala desa” menunjukan:  

Secara teoritis demokrasi pemilihan kepala desa di Indonesia sudah 

berjalan cukup bagus, namun secara aplikasinya belum sepenuhnya 

dilaksanakan. Seperti adanya prilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam 

dan prinsip Negara demokrasi, yaitu adanya permainan politik uang (money 

politik). Sebagian besar masyarakat menganggap politik uang tersebut sebagai 

rezeki musiman. Hukum Islam memandang demokrasi dan syura bukanlah dua 

hal yang berbeda namun bukan juga harus dipertentangkan. Demikrasi 

pemilihan lansung dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila 

oreantasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas 

bukan menghalalkan segala cara dan transaksi jabatan.
16

 

H. Metode Penelitian 

  Secara etimologis peneletian dalam bahasa inggris yaitu research yang 

berasal dari dua kata yaitu re dan search. Re yang berarti kembali dan seacrh 

berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna kembali secara berulang.
17

 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas. metode ini sekaligus sesuai dengan penulisan 

                                                             
16

 Fathul Mu’in Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa, Jurnal, 

Vol. 12, No. 2 Agustus 2019. 
17

 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002),  25. 
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karya ilmiah maupun menjawab masalah-masalah yang telah ditetapkan sesuai 

dengan jenis dan sifat penelitian.
18

 

Agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditentukan 

metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian, ada beberapa hal yang 

perlu dikemukakan dalam metode penelitian, antara lain : 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian  

a. jenis penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research), 

penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya 

penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau pada 

responden.
19

 Penelitian di lakukan secara langsung kepada subjek 

penelitian. 

b. sifat penelitian  

Sifat penelitian Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu 

yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 

populasi tertentu secara aktual dan cermat. Metode ini hakikatnya mencari 

teori bukan menguji teori.
20

 

2. Sumber Data Penelitian 

 Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada 

persoalan pandangan fiqih siyasah tentang peran lembaga adat dalam 

pilkada oleh karna ini sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
18

 Cholid Nurbuko Dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara. 1997), 30. 
19

  Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014),  9. 
20

  Susiadi AS.,M.Kom.I, Metidelogi Penelitin, (Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syarian 

IAIN Raden Intan Lampung, 2014),  19. 
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a. Sumber data primer 

  Sumber Data Primer adalah data yang di peroleh lansung dari 

lapangan yang sumbernya dari responden atau objek yang di teliti ada 

hubunganya dengan objek yang di teliti.
21

 Dalam hal ini data primer yang 

di proleh penelitian bersumber dari Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir 

Selatan terkait yaitu lembaga adat dan warga yang bersangkutan. 

b. Sumber data Sunder 

  Sumber data skunder adalah merupakan bahan bahan yang 

menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian,pendapat 

para pakar yang mengandung tema pembahasan atau hasil dari karya 

ilmiah. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan 

bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan 

buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

 Populasi adalah objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karekteristik tertentu yang di tetepkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulanya.
22

 Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi 

juga obyek dan benda benda alam yang lain.populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karekteristik atau sipat yang di miliki oleh subyek atau obyek itu. 

Nilai suatu hasil penelitian bukan ditentukan oleh besar kecilnya populasi, 

                                                             
21

  Muhamad Prabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Asara.2006), 57. 
22

  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (mixed mthods), (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 83. 
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melainkan ditentukan oleh bagaimana peneliti menggunakan dasar 

pengambilan kesimpulan atau teknik sampling yang benar. Penelitian ini 

menggunakan penelitian populasi dan semua narasumber diambil sebagai 

sumber data pada penelitian diantaranya sebanyak 347 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karekteristik tertentu, jelas dan lengkap dan 

dapat di anggap mewakili populasi. Sampel disini penelitian menggunakan 

tehnik purposive Sampling yaitu incidental sampling, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai nara sumber atau responden. 

Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 

tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri 

oleh peneliti yakni (6 orang) Aparatur Pekon dan Kepala Desa Sumur 

Jaya, (1 orang) Kepala Adat, (3 orang) Tokoh Adat (10 orang) Masyarakat 

Adat Pekon Sumur Jaya, serta data pendukung lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data 

sebagai berikut. 

a. Wawancara 

  Wawancara adalah penelitian yang di lakukan dengan cara 

mengadakan wawancara atau pertanyaan secara lansung untuk mengetahui 

konsep-konsep yang berkaitan dengan peran lembaga adat pada dalam 

pilkada jadi wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk 
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bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di 

kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Untuk memperoleh data 

maka akan dilakukan wawancara dengan masyarakat yang telah ditentukan 

sebagai saksi dari peran lembaga adat tersebut serta dari pihak yang terkait 

yaitu lembaga adat beserta jajarannya. 

b. Observasi 

Pengamatan (observasi) adaalah alat pengumpulan data yang di 

lakukan dan mencatat secara sistematika gejala gejala yang diselidiki. 

c. Dokumentasi 

   Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. 

5.  Teknik Pengolahan Data 

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan: 

a. Sistematis 

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan memposisikan data-data yang 

telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa 

berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, 

yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori 

dan urutan masalah.
23

 

 

 

 

                                                             
23

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik …., 83. 
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6.  Metode Analisia Data 

 Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, 

yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang 

relavan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang 

digunakan dalam menganalisis data ini yaitu metode induktif. Metode indukti 

adalah satu cara fikir yang berangkat dari fakta fakta yang khusus, peristiwa 

peristiwa  yang konkrit, kemudian dari fakta fakta yang khusus konkrit  

generalisasi yang bersifat umum, untuk mengetahui peran lembaga adat 

dalam pilkada  pandangan fiqih siyasah terkait pelaksaan hukum tersebut 

dengan tujuan agar memberikan kontribusi dan pemahaman mengenai 

prosedur dan peran lembaga adat yang benar. 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri 

dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang 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 pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis 

mengenaiPandangan  Fiqih Siyasyah Tentang Peran  dan sikap lembaga adat  
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dalam Pilkada (Studi Di Pekon Semur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan  

Kabupaten Pesisir  Barat). 

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai 

gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian. 

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan 

penelitian tentang Pandangan  Fiqih Siyasyah Tentang Peran  dan sikap 

Lembaga Adat  Dalam Pilkada (Studi Di Pekon Semur Jaya Kecamatan 

Pesisir Selatan  Kabupaten Pesisir  Barat). 

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan 

rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari 

keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai 

saran yang diperlukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Fiqih Siyasah 

Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqih berasal dari 

kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan.
24

 Yang artinya paham yang mendalam. 

Siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasasatan yang berarti memimpin, 

mengurus dan mengembala, misalnya  سا س اال مر سيا سية  artinya, ia mengatur 

urusan untuk kebaikanya.
25

 

Pengertian Siyasah syar’iyah ini lebih di pertegas rumusanya oleh 

Abdurrahman Taj, dengan ungkapan:  

Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam 

urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan 

segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah dan kontrak social), persoalan 

administrasi dan kepegawayan serta persoalan hubungan internasional dalam 

kaitanya dengan kepentingan umat.
26

 

Fiqih siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang 

hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk 

mengetahui lebih lanjut tentangg pengertan dan objek kajian fiqih sisayah, perlu 

ditelitti dan dirumuskan baik secara etimilogi maupun terminologi konsep fiqih 

siyasah tersebut.Kata “Siyasah” yangberasal dari kata sasa berarti mengatur, 

                                                             
24

 Ibn Manszhur, Lisan al-Arab, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), 310, juz 11-12. 
25

Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Sya‟riah wa-al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 

1993), 7. 
26

 Abdurrahman Taj, Al-Siyasah Al-Syar‟iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiah.(Mesir: 

Mathba’ah Dar Al Ta’lif 1993),  8 
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mengurus dan memerintah: atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan.
27

 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan 

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”
28

 

Sementara Louis Ma’luf memberikan batasaan siyasah adalah “membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”
29

 

Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu 

yang mengatarkanmanusia kepada kemaslahatan.”
30

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah 

bahwa Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara 

demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqih Siyasah, 

ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung 

didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal 

terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bias 

diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. 
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1. Pengertian Fiqih dan Bidang-Bidangnya 

  Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian 

fiqih adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip amir 

Syarifudin menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya sanpai 

kepada kedalamanya.
31

 Kata ”faqaha” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 

kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang 

dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk 

pasti (qath‟i), fiqih  merupakan ”ilmu” tentang Hukum  yang tidak pasti (zhanni). 

 Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari 

para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’sehingga dapat 

diamalkan oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan Hukum Islam. Karena 

fiqih bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan 

perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Adapun bidang-bidang 

fiqih siyasah yaitu, siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri‟iyah 

(legislative), siyasah qadhaiyah (perdilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah 

idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif), dan siyasah kharijiah (luar 

negeri). 

2. Prinsi-Prinsip Siyasah 

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan 

mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. 

Prinsip-prinsip Negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip 
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dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas, dan ada pula 

prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk kedalam 

fiqh siyasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. 

Prinsip dasar hukum Islam yaitu: Prinsif kedaulatan, Prinsip keadilan, Prinsip dan 

ijma, Prinsip persamaan, Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat, Prinsip 

amar ma’ruf nahi munkar. 

3. Kaidah-Kaidah Tentang Fiqih Siyasah 

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus 

mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut 

tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlalu. Dalam 

hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan 

yang merugikan rakyat. Karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan 

kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau diri sendiri. 

Sebagain contoh dari penerapan kaidah ini, pemerintah tidak boleh mengangkat 

seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya, apalagi hanya 

berdasarkan kedekantan hubungan (nepotisme). Di sini pemerintah harus 

mempertimbangkan prinsip profesionalme dengan menetapkan seseorang sesuai 

dengan keahlianya. Sejalan dengan prinsip ini, dalam konteks Indonesia, 

pemerintah juga harus mempertimbangankan keberatan sebagian besar rakyat 

(umat Islam) yang tidak setuju kalau Indonesia membuka hubungan dengan 

Israel. 

Kaidah ini menunjukan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh 

permerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ini 



 

 

22 

 

dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan Hukum tau ketentuan 

pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan 

mereka. Namun demikian, adat di sisni yang dapat dijadikan dasar Hukum tidak 

boleh pula bertentangan dengan semangat roh syariat Islam. Sebagai contoh, 

kebiasaan memberi hadiah pejabat Negara, meskipun pada dasarnya boleh-boleh 

saja, harus dicegah oleh pemerintah, karena hal ini membuka peluang bagi 

terjadinya suap, korupsi, dan manipulasi. Kalau hal ini terjadi, maka 

pemerintahan tidak bias berjalan dengan baik dan bersih. 

4. Fiqih Siyasah Di Indonesia 

Umat Islam sebagai warga Negara yang mayoritas tapi tidak pernah bisa 

mengusung tokoh pimpinan sebagai kepala Negara. Umat Islam yang selalu 

diwarnai bukan yang mewarnai kancah perpolitikan nasional. Umat Islam 

setelah dijadikan obyek politik tapi bukan sebagai subyek politik. Ini tentunya 

menjadi keperihatinan bersama kita sebagai umat muslim di Indonesia. Kodisi 

politik yang seperti ini menjadi salah satu tugas penting umat Islam, untuk bisa 

bangkit dari kemunduranya. 

Konsep politik dinegara Indonesia memang banyak yang kurang atau tidak 

sesuai dengan ajaran Islam, Bahkan sering tanpa sadar tokoh politik dari partai 

politik yang bernuansa Islam tidak menggunakan Politik Islam. Inilah yang 

sangat berbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara Siyasah 

Islam dengan prilaku tokoh politik Islam. Mayoritas masyarakat beranggapan 

bahwa apapun yang berasal dari tokoh parpol yang bernuansa Islam sebagai 

siyasah Islamiyah sehingga yang dirugukan dengan citra buruk adalah agama 
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Islam itu sendiri ketika tokoh parpol tersebut bermasalah. Padahal seharusnya 

siyasah Islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis maslahah yakni siyasah 

yang lahir dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi bukan siyasah yang lahir dari 

kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah Islamiah inilah yang men 

jadi obyek kajian dari fiqih siyasah.
32

 

5. Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah 

Pada masa Abu Bakar perkataan khalifah (dalam khalifah Rasul Allah) 

membawa pengertian asal yakni pengertian Nabi, pada masa Umayah dan 

Abasiah berkembangan dengan pengertian subjektif (khalifah Allah), yaitu bahwa 

seorang khalifah adalah wakil tuhan.
33

 

Beranjak dari berbagai pristiwa terjadi dimasa setelah khalifah, maka setelah 

itu para ulama banya yang mencoba memberikan sebuah kriteria calon Pemimpin 

dengan mengacu pada pristiwa seorang pemimpin yang pernah dijalankan oleh 

empat Khalifah, maka dari sinilah ada beberapa syarat calon seorang Pemimpin. 

Al-Mawardi misalnya memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut.
34

 

a. Adil dengan segala persyaratan 

b. Berilmu pengetahuan aga ia mampu berijtihad. Ilmu untuk ijtihad didalam 

Hukum  dan kasus-kasus Hukum  yang harus dipecahkan. 

c. Sehat pendengaran dan penglihatan, serta lisanya agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 
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d. Memiliki anggota tubuh yang sempurna, dari kekurangan yang dapat 

menggangu geraknya. 

e. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umum. 

f. Keberanian untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh. Keberanian ini 

juga harus dibarengi oleh kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah 

didalam mempertahankan Negara dan memerangi musuh. Keberanian 

dibutuhkan karna adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan 

dan muncul pemberontak, mnaka calon yang pemberani dibutuhkan ketika itu. 

g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma. 

h. Menurut imam Al-Ghazali dalam Munawir Sjadzali mengumumkan bahwa ada 

9 macam syarat pemimpin yaitu sebagai berikut:
35

 

1) Dewasa ataun akil baligh. 

2) Berakal yang sehat. 

3) Sehat pendengaran dan penglihatan. 

4) Merdeka dan bukan budak. 

5) Keturanan Quraisy 

6) Mempunyai kekuasaan yang nyata (al-najdat). 

7) Memiliki kemampuan (kifayat). 

8) Wara (kehidupan yang bersih dan kemampuan mengendalikan diri, tidak 

berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela). 

9) Berilmu pengetahuan. 
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Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja`la al-Hambali 

mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon Pemimpi, sebab suku Quraisy tidak 

pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk di angkat 

menjadi pemimpin yang tangguh. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, berpendapat 

bahwa syarat-syarat dalam kepemimpinan yaitu hanya berdasarkan 4 kriteria saja, 

yaitu: 

a. Berilmu pengetahuan yang denganya ia dapat melaksanakan Hukum -Hukum 

Allah jika ia berilmu tentang itu, dan dan sanggup membuat keputusan-

keputusan yang bebas dengan jalan ijtihad. 

b. Al-kifayat, yaitu memiliki kemampuan.  

c. Berlaku adil. Kepada Negara yang adil akan melenyapkan terjadinya tindakan 

yang sewenang-wenang didalam masyarakat baik dari pihak pemerintah maupun 

dari pihak rakyat. 

d. Sehat badan serta utuh semua panca inderanya.
36

 

e. Dari penjelasan imam Mawardi, dapat dikontekstualisasikan di era kontemporer 

bahwa syarat pemimpin, yaitu: 

1) Amanah dalam Islam, amanah merupakan suatu yang harus dipelihara karena 

kelak akan dipertanggung jawabkanya kepada Allah  

2) Adil Islam menjamin politik yang adil. Politikyang adil dalam setiap umat 

adaalah mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri dengan system dan 

perturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asa 
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keadilan di antara mereka, merealisasikan kemaslahatan, menghartarkan 

mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. 

3) Tanggung jawab bertanggung jawab adalah kunci utama seorang pemimpin 

dalam menjalankan tugasnya. Semua tugas akan terlaksana dengan baik 

apabila pemimpim memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 

4) Merdeka kebebasan dan bertanggung jawab adalah dua hal yang saling 

melengkapi. Muslim tidak akan dapat menikmati kebebasan tanpa di ikuti 

dengan tanggung jawab. Kebebasan dalam Islam berarti bahwa setiap pribadi 

memiliki kebebasan dari berbagai bentuk perbudakan
37

. 

5) Rendah hati Pemimpin yang rendah hati akan menghargai orang lain, baik 

pendapat orang lain maupun bantuan orang lain sehingga apa yang dilakukan 

dan direncanakan dapat cepat selesai. 

6) Repotasi bagus, terhormat dan berwibawa Abu bakar dipilih karena analoq 

sebagai pemimpin dalam shalat jika Rasul berhalangan. 

7) Tegas, berani, pantang menyerah dan lembut Umar memiliki karekter dan 

kepribadian kuat yang senantiasa terlihat meski tanpak keras, kasar dan 

galak.Sikap umar itu hanyalah penampakan luar yang lahir akibat akumulasi 

kepribadian, kewibawaan, dan konsitensinya terhadap sesuatu yang diyakini. 

8) Kuat (mental, jasmani dan rohani) kualifikasi mereka yang berada dalam 

posisi kepemimpinan adalah muslim (tindakanya sesuai dengan Al-Qur`an 
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dan As-Sunnah), yang memiliki keistimewaan mental dan kemampuan 

jasmaniah, serta derajat rohaniah.
38

 

9) Cerdas, ahli, kuat Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat 

sebagai pejabat harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki 

kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpecaya (dapat menjaga 

amanah yang diserahkan kepadanya).
39

 

10) Jujur dan berprilaku baik salah satu syarat seorang pemimpin yaitu memiliki 

perilaku baik. Agar cita-cita adanya Negara dapat tercapai, maka perlu 

adanya seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, dan dapat mengelola 

serta mengatur urusan Negara.
40

 

11) Istimewa para pejabat atau penguasa muslim juga harus memiliki kelebihan 

atau harus diistimewakan terhadap muslim lainya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Farabi dan Ibnu Khaldun. Farabi berpendapat bahwa. Tidak semua 

warga negaramampu dan dapat menjadi kepala Negara. Yang dapat dan boleh 

menjadi kepala Negara utamanya hanyalah anggota masyarakat atau manusia 

yang paling sempurna. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pemegang 

kekuasaan harus memiliki superioritas atas yang lain. Jika tidak, ia tidak akan 

bisa melaksanakan kekuasaan secara efektif. Tanpa kekuasaan, mustahil 

kehidupan bersama dapat tertata dengan baik.
41
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6. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Hukum Islam 

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 

b. Prinsip musyawarah 

c. Prinsip keadilan 

d. Prinsip persamaan 

e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

f. Prinsip pengadilan bebas 

g. Prinsip perdamaian 

h. Prinsip kesejahtraan 

i. Prinsip ketaatan rakyat 

B. Dasar-Dasar Hukum Fiqih Siyasah 

1. Al-Qur’an 

  Al-Qur’an merupakan sumber utama hukum Islam, dimana Al-Qur’an 

diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang disampaikan 

kepada nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada umatnya sebagai 

pedoman bagi umat manusia. Secara bahasa al-Qur’an berasal dari bahasa 

arab يقرا-قرا Yang berarti bacaan. 

 Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa 58: 
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“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. Annisa (4): 58) 

 

 Sayyid Husein Nasr Berkata “sebagai pedoman abadi, Al-Qur’an 

mempunyai tiga petunjuk bagi manusia: 

 Pertama, Al-Qur’an adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang 

struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai mahluk, termasuk 

manusia, serta benda di jagad raya, Al-Qur’an berisi segala petunjuk tentang 

imam atau keyakinan, syari’at atau hukum ahlak atau moral yang perlu di 

pedomani oleh manusia dalamkehidupan sehari-hari, Kedua, al-Qur’an berisi 

petunjuk tentang kehidupan manusi, yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri 

dengan kematian, yang berasal dari-nya dan pasti kembali kepada-Nya. Ketiga, 

Al-Qur’an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-

Ayat Al-Qur’an karena berasal dari firman tuhan, mengandung kekuatan yang 

berbeda dari yang kita pelajari secara rasional, yang mana ayat tersebut 

mempunyai kekuatan untuk melindungi manusia, itulah mengapa kehadiran fisik 

al-Qur’an membawa berkat tersendiri terhadap manusia.
42

 

 Al-Qur’an diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW sebagai 

pedoman dan petunjuk bagi umat manusia, sebagai kemaslahatan untuk para 

umatnya, yang dapat mendatangkan manfaat dan keberuntungan bagi umatnya. 

Adapun fungsi dari Al-Qur’an yang terdapat dalam beberapa bentuk ungkapan 

yang diantaranya adalah: 
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a. Sebagai hudan, atau petunjuk bagi kehidupan umat. 

b. Sebagai rohmad, atau keberuntungan yang diberikan Allah bentuk kasih saying. 

c. Sebagai furqon, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk yang halal dan 

haram, yang indah dan jelek. 

d. Sebagai mau‟izzah, atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat 

dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat. 

e. Sebagai busyra, yaitu berita gembira bagi orang-orang yang telah berbuat baik 

kepada Allah dan sesame manusia. 

f. Sebagai tibyan, yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala 

sesuatu yang disampaikan oleh Allah. 

g. Sebagai mushaddiq, atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya, 

seperti: taurat, zabur dan injil. 

h. Sebagai nur, atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam 

menempuh jalan kemaslahatan.
43

 

i. Al-Quran yang merupakan sumber utama dari hukum islam yang berisi tentang: 

1) Ajaran tentang kepercayaan (aqidah), yaitu ketauhidan, kebatilan, paham 

syirik, kemunafikan, kekafiran dan sebagainya. 

2) Sejarah tentang umat sebelum Nabi SAW 

3) Imformasi tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, 

seperti hari kiamat, surga dan neraka. 

4) Didalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan. 

5) Terdafat hukum dan peraturan yang menyangkut ibadah dan muamalah.
44
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6) Al-Qur’an sebagai landasan umat manusia, yang didalamnya memiliki 

garis-garis besar diantaranya: 

a) Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat Nya, kitab-

kitab Nya, para Rasul Nya, hari kemudian, dan qalla dan qadar yang 

baik dan buruk. 

b) Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid. 

c) Hukum yang dihajati pergaulan hidup masyarakat, untuk kebahagian 

dunia dan akhirat. 

d) Inti sejarah orang-ortang yang tunduk kepada  Allah, yaitu orang-orang 

yang shaleh seperti nabi-nabi dan rasul-rasul, juga sejarah m mereka 

yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumnya, maksud sejarah 

ini adalah sebagai tuntunan dan tauladan  bagi orang-orang yang 

hendak mencari kebahagian dan meliputi tuntunan ahlak.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT  Dalam surah An-Nisa 59: 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri 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. Annisa 

(4): 59) 

 

Dari  ayat diatas dijelaskan bahwasanya perintah mentaati Allah dan 

Rasulnya termasuk perintah mengikuti Al-Qur’an dan as-Sunah sebagaimana 

Al-Quran dan as-Sunah adalah sumber hukum dan pedoman umat islam, 

menurut pandangan islam hukum-hukum yang terkandung didalam Al-Qur’an 

adalah: 

a. Hukum-hukum I‟tiqodiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan 

kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-

Nya, rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, dan Qada dan qadar. 

b. Hukumhukum ahlak, yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan 

kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat 

keitamaan dan menjauhkan diri dari sifat yang tercela. 

c. Hukum-hukum amaliyah, yakni hukum-hukum yang bersangkutan dengan 

perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan kerja sama antar sesame 

manusia.
46
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2. Hadist 

 Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Hadist, dimana secara bahasa 

hadist berasal dari bahasa arab yait يحد-دثح yang berarti Berita atau kabar, 

dan secara istilah hadist merupakan suatu perkataan, perbuatan dan ketetapan 

Nabi. 

  Dalam posisi sebagai sumber hukum islam  yang kedua setelah Al-

Qur’an as-Sunnah lebih banyak berpungsi sebagai bayan, atau penjelas 

terhadap berbagai ketentuan yang telah diuraikan dalam Al-Qur’an, 

mempertegas ketentuan-ketentuan tersebut dan kadang menetapkan hukum 

yang belum di tetapkan oleh Al-Qur’an.
47

 

 As-sunnah atau Hadist memiliki beberapa fungsi sebagai sumber hukum 

kedua diantaranya: 

a. Fungsi bayan, yang merupakan fungsi utama dari as-sunnah, karena 

banyak ayat-ayat hukum yang dinyatakan Tuhan dalam ungkapan yang 

mujmal, umum dan mutlaq, sehingga sukar ditangkap pemahaman 

oprasionalnya. 

b. Fungsi dari as-sunnah ialah memperkuat dan mempertegas berbagai 

ketentuan hukum yang telah di kemukakan oleh Al-Qur’an. 

c. Fungsi ke tiga dari as-sunnah ialah menetapkan hukum bagi persoalan-

persoalan yang belum terjangkau oleh Al-Qur’an.
48

 

Adapun Hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas 

tentang Siyasah Dusturiyah mengenai kepemimpinan ialah:  
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َسلهَم ٌَقٌُُل  ًَ ٍِْو  ُ َعلَ ُ َعنْو َعٍه النَبًِ َصلهى َّللاه ًَ َّللاه َمْه ً َعْه أَبًِ َمْرٌََم أ ْْلَْزِدي َرص

َخلهتِِيْم  ٌَ ٍْئًب ِمْه أَْمِر اْلُمْسلِِمٍَه فَبْحتََجَب  َعْه َحبَجتِِيْم َجله َش ًَ ُ َعسه  هُ َّللاه َّله ًَ

ُ َعْنوُ ُدًَن َحبَجتِ  فَْقِرِىْمبْحتََجَب َّللاه َخلهتِِو ًَ ًَ  ِو 

 “dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Saw Bersabda, barang siapa 

diserahi kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kau muslim, namun ia 

tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, allah tidak akan 

memperhatikan kebutuhannya.” (Hr Abu Daud Dan At-Tirmizi).
49

 

 

hadits ini merupakan hadits mu‟allaq, yaitu hadits yang pada 

permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, 

berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini 

termaasuk hadits Dha‟if.
50

 

3. Ijma 

 Ijma merupakan sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan 

As-Sunnah. Mengutip buku ijma sebagai dalil syari ketiga tulisan tajun nashr, 

defenisi ijma adalah “kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW 

setelah wapatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar’i”. 

 Ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang.Hanya mereka yang 

mencapai derajat mujtahid-lah yang diperhitungkan pendapatnya. Kriteria 

mujtahid adalah orang yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, 

mempunyai ahlak yang baik. Iya juga menguasai ilma bahasa Arab beserta 

tata bahasanya secara baik, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadist, 

serta mampu melakukan istinbatth hukum dari Alquran dan Sunnah. 
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 Menurut Az-Zuhaili dalam Ushul Fiqih Islami, ijma baru di anggap sah 

jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu: 

1) Mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. 

2) Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. 

3) Adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar’I tanpa 

memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya jika terdapat 

kesepakatan ulama Mekkah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa 

disebut ijma. 

4) Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid 

mengemukakan pendapat secara jelas dan transparan. 

5) Sandaran hukum ijma adalah Alquran dan hadist Rasulullah SAW. 

C. Lembaga Adat 

Lembaga Adat, dilihat dari padanan katanya, berasal dari gabungan antara 

kata “Lembaga” dan kata “Adat”. Kata lembaga dalam bahasa inggris disebut 

dengan institution yang berarti pendirian, Lembaga, Adat dan kebiasaan, 

sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah 

berlansung secara turun temurun. Dengan demikian, Lembaga Adat mengandung 

pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (social), yang 

berkaitan dengan adat yang berlaku disuatu daerah atau kesatuan masyarakat 

adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik 

yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang 

didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat 
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Hukum adat tertentu dengan wilayah Hukum dan hak atas harta kekayaan 

didalam wilaya hukum adat tersebut.
51

 

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk 

organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-

peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai 

otoritas pormal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan 

dasar. Sedangkan menurut pengertian laianya, Lembaga Adat adalah suatu 

organisi kemasyarakatan adat yang dibentu oleh suatu masyarakat Hukum  adat 

tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan 

berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang 

berkaitan dengan adat.
52

 Peraturan mendagri (Permendagri) No. 23 Tahun 1997, 

menyebutkan lembaga adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang 

sengaja di bentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang 

didalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat Hukum  

adat tertentu dengan wilayah Hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang 

mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang 

berkaitan dengan adat istiadat dan Hukum  adat setempat di dalam Wilayah 

Republik Indonesia.
53

 Dalam hal ini lembaga adat berkedudukan sebagai wadah 
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organisasi permusyawaratan para pengurus adat pemuka-pemuka 

adat/masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan.
54

 

1. Pengertian Lembaga Adat 

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki 

peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar 

terbendungnya aspirasi masyarakat terhadap Pilkada  

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang 

dibentuk dalam suatu masyarakat Hukum adat tertentu dengan wilayah Hukum 

dan ha katas harta kekayaan didalam wilayah Hukum adat tersebut, serta berhak 

dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan 

Hukum adat yang berlaku.
55

 

Lembaga Adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam 

penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya mussyawarah antara para 

aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah 

adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan 

bersama menurut tata tertib Hukum adat.
56

 Dalam Lembaga Adat adanya 

lembaga musyawarah adat dibagi antara lain: 

a. Lembaga Musyawarah Kekerabatan 

Lembaga ini adalah lembaga musyawarah yang berlaku dalam 

penyelenggaraan pemerintahan persekutuan hukum adat kekerabatan. Lembaga 
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musyawarah kekerabatan dibagai menjadi tiga diantaranya: (1) Musyawarah 

Keluarga (2). Musyawarah Kerabat (3). Musyawarah Suku. 

b. Lembaga Musyawarah Ketetanggaan 

Lembaga ini iyalah hanya hanya terbatas pada bentuk musyawarah tetangga, 

musyawarah kampung dan musyawarah desa, yang sejak zaman kekuasaan 

kolonial diatur di dalam perundang-undangan iyalah lembaga musyawarah desa, 

sedangkan yang lain hanya berlaku berdasarkan Hukum adat setempat. Lembaga 

Musyawarah Ketetanggaan dibagi menjadi tiga di antaranya: (1). Musyawarah 

Tetangga (2). Musyawarah Kampung (3). Musyawarah desa. 

c. Lembaga Musyawarah Keorganisasian 

Lembaga musyawarah keorganisasian yang di maksud adalah Lembaga Adat 

yang merupakan sikap tindak perilaku orang yang suka berbicara, berunding, 

berbentuk dan membahas persoalan bersama dalam wadah organisasi. Lembaga 

musyawarah keorganisasian di bagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah 

Kumpulan (2). Musyawarah Organisasi (3). Musyawarah Golongan. 

2. Dasar Hukum Lembaga Adat 

Dasar hukum lembaga adat, lembaga adat desa dalam permendagri 18 tahun 

2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa maksudnya 

adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta 

dalam  perencanaan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. 

Lembaga adat desa dalam ketentuan umum permendagri 18 tahun 2018 

tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa adalah lembaga 

yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli 



 

 

39 

 

desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa, sebagai badan 

permusyawaratan desa atau yang disebut dengan hama lain atau BPD dalam 

permendagri 18 tahun 2018 tentang kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

Dalam suatu Pilkada  adanya lembaga adat merupakan suatu struktur yang 

telah di atur dalam Undang-Undang termasuk tentang Lembaga Adat desa, yang 

mana lembaga adat adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan 

menyelenggarakan Pilkada  agar tercapainya visi misi dan berkembanganya suatu 

desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan Hukum  adat yang berlaku. 

Sebagai mana tertuang dalam pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau bisa juga 

disebut  UU Pilkada. Lembaga Adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap 

melestarikan adat istiadat dan Hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan 

fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa. 

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga 

peraturan yang mengatur tentang desa ada yang diatur dalam permendagri No. 

111 Tahun 2014 yang mengatur  mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa 

adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) dimana disebutkan 

bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan Hukum adat dan norma adat 
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istiadat yang berlaku didesa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
57

 

3. Peran Lembaga Adat  

 Lembaga adat memiliki peran, tugas dan fungsi berdasarkan Perda No. 5 

Tahun 

2013. 

a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat 

istiadat lampung. 

b. Menginventarisasi, mengamankan, memelihara dan mengurus serta 

memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh lembaga adat lampung untuk 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 

c. Menyelesaikan perselisihan atau perkara yang menyangkut atau yang berkaitan 

dengan adat istiadat antara anggota masyarakat adat sesama maupun dengan 

anggota masyarakat adat lainya, termasuk harta kekayaan masyarakat adat yang 

bersangkutan. 

d. Menggali dan mengembangkan serta mempromosikan adat istiadat lampung 

dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah lampung guna memperkaya 

khasanah kebudayaan bangsa.  

e. Memberikan usulan atau saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam 

pembangunan di segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan 

sosial  budaya. 
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f. Merupakan mitra pemerintahan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

memelihara hasil pembangunan dalam segala bidang, terutama pada bidang sosial 

kemasyarakatan dan sosial budaya. 

g. Memberikan dan atau mengukuhkan kedudukan hukum seseorang menurut 

hukum adat sebagai penghargaan atas keryanya yang akan, sedang diembannya. 

h. Melaksanakan pembinaaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat lampung 

dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan 

daerah nasional pada umumnya. 

i. Memberikan kedudukan hukummenurut hukum adat terhadap hal-hal yang 

menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkatan 

lembaga adat lampung.  

  D. Pilkada  

Menurut ketentuan pasal 59 undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah ayat (1) menyatakan bahwa “setiap daerah dipilih oleh kepala 

Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”. Ayat (2) menyatakan bahwa 

Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten 

disebut Bupati, dan untuk daerah kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) 

kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk 

daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil 

Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Wakil Wali Kota
58

. 

Kepala daerah iyalah seseorang yang dipilih melalui pemilihan  dan 

memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus 
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daerah otonomnya masing-masing asas desentralisasi yaitu Gubernur untuk 

Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Wali Kota untuk Kota. 

Harapan melalui Pilkada  akan lahir pemimpin daerah yang mampu 

memenuhi ekspetasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan 

ekonomi daerah, meningkatkan kesejahtraan dan menjaga kedaulatan rakyat 

secara bermartabat. Ekspetasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang 

terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
59

 

1. Pengertian Pilkada  

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa 

perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu 

terjait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 

menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

Kepala Pemerintahan Peovinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.
60

 

Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian 

pemilihan kepala daerah lansung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang 

pada umunya pernah dipraktikan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan.yang berlaku. 

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 jo.UU No. 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah, UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan yang sangat signifikan yang terdapat 
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dalam undang-undang baru adalah mengenai pemilihan kepala daerah secara 

lansung.
61

 

Pengertian mengenai kepala daerah yaitu diantaranya, menurut kamus 

hukum, Kepala Daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban 

untuk memimpin dan mengeplai suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi 

(daerah tingkat 1) atau Bupati untuk Kabupaten dan Kota (daerah tingkat II)
62

. 

Istilah Kepala Daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya dalam 

pengaturan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengandung arti 

sebagai Kepala Daerah Otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang 

berlaku pada tingkat Kabupaten dan Kota, yang pada masa Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang N0 22 Tahun 1999, lebih dikenal 

sebagai daerah tinkat II. Pengaturan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah 

mengubah peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom 

belaka, sedangkan Provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi daerah 

otonom terbatas.
63

 

Dalam Pasal 18 UUD 1945, jelas disebutkan adanya institusi pemerintahan 

daerah
64

. 

a. UUD 1945 dinyatakan, “ Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas 

daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten dan 

                                                             
 61 Rozali Abdullah, pelaksanaan otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 

Lansung, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 55. 
 

62
 Telly Sumbu, dkk, Kamus Besra Politikdan Hukum, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), 

383 

 
63

 J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika 2010, Cetakan kedua, 2. 

 
64

 Pasal 18 UUD Tahun 1945 



 

 

44 

 

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 

b. Pasal 18 ayat (2) dinyatakan, “pemerintah daerah Provinsi, kabupaten dan 

kota mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomidan tugas perbantuan”. 

c. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan, “pemerintah daerah 

provinsi,daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat 

daerah yang anggota-anggotanya di pilih melalu pemilihan umum” 

d. Pasal 18 ayat (4) yaitu, gubernur, bupati, dan walikota sebagi kepala 

daerah provinsi, kapupaten dan kota di pilih secara demokratis. 

e. Pasl 18 ayat (5) menentukan, pemerintah daerah menjalakan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di 

tentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 

f. Pasal 18 ayat (6) juga menentukan, pemerintah daerah berhak menentukan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksankan 

otonomi dan tugas perbantuan. 

g. Pasal 18 ayat (7) juga dinyatakan, susun dan tata cara peyelengaraan 

pemerintahan daerah di atur dalam undang-undang. 

 Mengenai tugas dan wewewang kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, di tentukan oleh pasal 65 ayat (1) UU NO 23 Tahun 2014 sebagai 

berikut:
65
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1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang di tetapakan DPRD. 

2) Memeliharan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

3) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan 

rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama 

DPRD, serta meyusun dan menetapkan RKPD 

4) Meyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan 

perda tentang perubahan APBN, dan rancangan perda tentang pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. 

5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menujuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6) Mengusulkan pengangkatan kepala daerah  

7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan: 

 Sedangkan tugas wakil kepala daerah yang terdapat dalam pasal 66 

ayat (1) adalah:
66

 

a. membantu kepala daerah dalam : 

1) Memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

                                                             
 

66
 Pasal 26 UU No. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
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2) Mengordinasikan kegitan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan 

atau temua hasil pengawasan aparat pengawasan. 

3) Memantau dan mengevaluasi peyelengraan pemerintah daerah yang di 

laksanakan oleh perangkat daarah provinsi bagi wakil gubernur . 

4) Memantau dan mengevaluasi peyelengaraan pemerintahan yang di 

laksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan dan desa bagi 

wakil bupati/walikota. 

5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

pelaksanaan pemerintahan daerah. 

6) Melaksanakan tugas dan wewewang kepala daerah apabila kepala daerah 

mejalani masa tahan atau berhalangan sementara. 

7) Melaksakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Hubungan Pilkada Dengan Lembaga Adat  

Dalama menjalankan tugas Pilkada  tidak hanya menjalankan tugasnya 

sendiri, tetapi dibantun dengan aparatur lainya salah satunya adalah lembaga 

adat, disinilah adanya kaitan antara Pilkada  dengan lembaga adat, sebagaimana 

yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 

1 Tahun 2009 tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan 

pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat. Hubungan Lembaga Adat 

dengan Pilkada  kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
67

 

                                                             
67

Peran Lembaga Adat Besar Republic Indonesia, Tentang Hubungan Dan Tata Kerja Lembaga 

Adat, labridrajanusantara.Blongspot.com, di akses pada tanggal 18 desember 2018. 
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Antara lembaga adat dengan Pilkada  memiliki keterikatan karna untuk 

mencapai tujuan dari pekon perlu adanya kerjasama diantara keduanya, 

keterkaitan Pilkada  dengan Lembaga Adat dalam menjalankan sistem pemilihan 

kepala daerah ada kalanya berbagi tugas, dimana Pilkada  fokus terhadap tugas-

tugasnya, sedangkan lembaga adatlebih terfokus kepada pemeliharaan adat 

istiadat, masyarakat adat dan persoalan-persoalan adat. 
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