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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dari berbagai 

interpretasi dalam memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka diperlukan adanya penegasan 

pengertian istilah yang terdapat pada judul skripsi: “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan”, adalah 

sebagai berikut : 

1. Fiqh Siyāsah yaitu sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan 

dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia 

itu sendiri.
1
 

2. Daftar  pemilih  tambahan  (DPTb)  ialah  pemilih  yang  sudah  terdata dalam DPT,  namun 

ingin pindah memilih di TPS  yang berbdeda dari lokasi yang sudah didata.
2
 

3. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan 

megawal dan menjaga agar kostitusi  sebafai hukum  tertinggi.
3 

4. Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Daftar 

Pemilih Tambahan dalam pemilihan umum. 

Dari penjelasan beberapa istilah di atas,  dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian 

yang ingin membahas tentang “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk 

penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Penulis sangat tertarik mengkaji Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan. 

b. Penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Analisis Fiqh Siyāsah  terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan. 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khusunya dilingkungan Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Analisis Siyāsah terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan. 

b. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari 

selama di Fakultas Syariah yaitu program studi Hukum Tata Negara. 

C. Latar Belakang 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara 

Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C jo pasal III aturan peralihan 

perubahan UUD 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan 

ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945.  

Ada pendapat yang berkembang bahwa, kewenagan  Mahkamah Agung berkaitan dengan Hak 

Uji Materil dibiarkan tetap seperti sekarang, dan jika terjadi persoalan di sekitar undang-undang atau 

konstitusi, maka untuk menanggulangi dan menyelesaikan diserahkan kepada institusi yang kini 

populer dengan nama Mahkamah Konstitusi, dan ternyata melalui amandemen ketiga Mahkamah 

Konstitusi ini telah dimasukkan ke dalam UUD 1945. 

                                                 
1 Muhammad Iqbal, Fiqh  Siyāsah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13. 
2 Tim Indonesia Baik, Buku Pintar Pemilu 2019 (Jakarta: 27 Februari 2019). 
3 Mahkamah   Konstitusi,   Profil  Mahkamah Konstitusi  (Jakarta:   Sekertariat   Jendral  dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 2. 
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Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII2019 tentang daftar pemilih 

tambahan (DPTb) adalah frasa paling lambat 30 hari dalam Pasal 210 ayat (1) undang-undang tahun 

2017 tentang pemilihan umum(lembaran negara republic Indonesia nomor 6109) bertentangan 

dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai‚ paling lambat 30 hari sebelum hari 

pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan 

kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan 

tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari hari sebelum pemungutan suara.  

Berdasarkan hasil penyusunan DPTb seluruh provinsi yang diperoleh Bawaslu, dapat 

digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan 

pindah dan/atau menggunkan hak pilihnya ditempat lain masih belum sepadan. Berdasarkan 

rekapitulasi di 32 provinsi (belum termasuk Maluku dan Maluku Utara) Bawaslu mencatat terdapat 

174.429 pemilih DPTb yang masuk mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih 

DPTb yang keluar yang mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPT yang 

keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 231.744 dan pemilih DPTb yang keluar yang 

mengurus di daerah tujuan sebanyak 439.196. 

Dalam sistem pemilu ada namanya partisipasi warga negara dalam melakuakan pemilihan 

umum yang mana negara berperan aktif dalam melakuakan pemilihan umum yang mana warga 

negara yang berperan aktif dalam melakukan pemilihan tersebut.  Menurut Ramlan Surbakti 

partisipasi politik ialah keikut sertaan warga negara bisa dalam menentukan segala keputusan   yang  

menyangkut   atau   mempengaruhi  hidupnya.
4
  Partisapasi politik  berarti  keikut  sertaan  warga 

negara biasa  (yang tidak  mempunyai kewenangan)  dalam  mempengaruhi  proses  pembuatan   

dan  pelaksanaan keputusan politik.
5
 

Tetapi  pada  kenyataannya  banyak  masyarakat  tidak  peduli  dengan adanya pemilu, 

sehingga mereka tidak mengunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu, sehingga mereka tidak 

mengunakan hak pilihnya dalam  pelaksanaan  pemilu.  Peningkatan  dan  kemenangan  Golput  

dalam  pemilu tentu menjadi beban bagi kita semua khususnya bagi para pejabat dan politis di 

negeri ini baik itu beban politis maupun psikologis. Kendati jumlahnya melampaui pemenang, 

golput tidaklah membatalkan hasil pemilu, tapi secara substantif,  tingginya  angaka dan bahakan 

kemenangan golputmenunjukkan kurangnya   legitimasi    dan   kepercayaan   rakyat   terhadap   

pemilu   dan pemenang
6
. 

Pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di pemilu 2019 menggunakan 

mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih  Tambahan  (DPTb),  Daftar  Pemilih  

Khusus  (DPK).  Dalam  hal  ini, ketiga pengelompokan perpindahan lokasi memilih dan syarat 

kepemilikan dokumen KTP elektronik.  

Berdasarkan   rekapitulasi   tersebut,   bawaslu   berpandangan batasan waktu untuk 

pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara, hal 

ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seorang yang harus pindah memilih mendekati  hari 

pemungutan suara. Hak warga negara dalam berpolitik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan melalui 

hak  dalam  memberikan  suara,  hak  memilih  dalam  pemilihan,  dan kebebasan mengungkapkan 

pendapat.  Landasan dasar hak ini dalam Islam yang dikehendaki oleh Allah SWT. dan telah 

dijelaskan oleh Rasulullah SAW. adalah berkumpul dalam enam asas dasar yaitu, kebebasan atau 

demokrasi, keadilan, persamaan, permusyarakatan, perbandingan dan mawas diri
7
. 

                                                 
4 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 140. 
5 Put Dwi‚ Pengertian Pemilu dan  Tujuan  Pemilu, dalam http://www.pengetahuan-pengertian-pemilu.ci.id, diakses 

pada 7 September 2017 
6 Jolo J. Prihatmoko,  Mendemokratiskan Pemilu  Dari  Sistem  Sampai  Elemen  Teknis, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), h.  210-211. 
7 Wahbah az-Zuhaili, Kebebasan Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005),h.  108. 
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Di dalam hak warga negara salah satu adalah hak untuk memilih dan bermusyawarah 

prinsip musyawarah juga didapati dalam Surah As syura: 38 dan ijmak adalah proses pengambilan 

keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi 

dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan 

persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah sebuah pemerintahan  

atausebuah  otoritas  yang ditegakkan  dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai 

dengan prinsip Islam.  

Jika merujuk pada ayat Al Quran di atas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah 

dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya   Rusjdy   Ali   Muhammad   

berpandangan   bahwa   syura   dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra 

dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana  

pandangan  Rasyid  Ridha
8
  dan  Ja‟far  al  Shadiq  dalam  tafsir mereka. Sebab ketika  hati  

pemimpin keras,tidak  mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari 

dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilihpemimpin atau partai 

tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya
9
. 

Dalam pandangan islam pemilihan kepala negara itu  dilakukan oleh Ahl al-Halli Wa al-

„Aqdi yang secara harfiah dapat diartikan  sebagai orang yang memutuskan dan mengikat. 

Dengan kata lain, Ahl al-Halli Wa al-„Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan 

menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.  Anggotannya  terdiri  dari orang-orang yang berasal 

dari berbagai golongan dan profesi. Merekalah yang bertugas  menetapkan dan mengangkat 

kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan
10

. 

Pada masa rasul, Ahl al-Halli Wa al-„Aqdi  adalah para sahabat. Yaitu mereka yanng 

disertai tugas-tugas keamanan dan pertahananserta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan 

umum para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk 

Islam (al-sābiqun al-awwalun), para  sahabat  yang  memiliki  kecerdasan  dan  pandangan luas 

serta menunujukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap islam. Dan mereka yang 

sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum anshar maupun dari kaum muhajirin mereka itu jelas 

bukan pilihan rakayat secara resmi. Tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah masyarakat, 

karena itu Nabi   mempercayakan   mereka   melasanakan   tugas-tugas   muamalah  dan  

kemaslahatan   publik   serta   melibatkan   dalam   musyawarah.   Umat   pun mengikutinya dan 

mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut
11

.  

Pada masa khulafā  al-rāsyidin polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan Ahl 

al-Halli Wa al-„Aqdi adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khlaifah-

khlaifah Abu bakar, Umar, Usman, Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk “Team Formatur” 

yang anggotakan enam   orang   untuk   memilih   khalifah wafat.   Pada   pemilihan   atau 

penunjukkan khalifah Ali cukup dilakukan oleh warga ibu kota saja (Madinah), tidak seluruh rakyat 

yang tidak mengenal kandidat.
12

 

 

Agama tidak mungkin tegak tanpa jama‟ah tidak tegak jama‟ah kecuali dengan 

kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah 

mengatakan, mereka memimpin lima urusan kita, shalat jum‟at, shalat jama‟ah, shalat ied, 

                                                 
8 Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar, Juz IV (1960), h. 126. 
9 Rusjdy Ali Muhammad, Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku 

Mutiara Fahmi Razali, Pergoalakan Aceh dalam Perspektif Syariat (Yayasan Pena, 2014), h. 10-11. 
10 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129 
11 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyāsah (Jakarta: PT Raja Grafundo Persada, 2002), h. 71. 
12 Rapun Samuddin, Fiqh Demokrasi (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 73. 
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perbatasan negara, dan penetepan sanksi hukum demi Allah tidak akan tegak agama tanpa mereka, 

kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim.
13

  

Menurut Al-Mawardi syarat yang mutlak dipenuhi oleh Ahl al-Halli Wa al-„Aqdi adalah 

adil, mengetahui  dengan baik kandidat  kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai 

kebijakan serta  wawasan yang luas sehingga tidak salah memilih kepala negara
14

. Allah 

berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59: 

اْ أ طِيعُواْ ٱللَّه  و أ طِيعُواْ ٱلرَّسُول  و أُوْلِي ٱۡلأ مأرِ مِنكُمأۖۡ ف إِن ٓ  أ يُّه ا ٱلَّذِين  ء ام نُوٓ  ي َٰ

ف ُردُّوهُ إِل ى ٱللَّهِ و ٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمأ تُؤأِمنُون  بِٱللَِّه و ٱلأي وأمِ  ٓ ت ن َٰز عأتُمأ فِي ش يأء

 نُ ت أأوِيًًل و أ حأس  ٓ  خِرِِۚ ذ َٰلِك  خ يأرٓ  ٱۡلأ
 

Artinya :“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.15
 

 

Abu Ja‟far al-Thabari mengomentari  ayat  ini, pendapat  yang paling utama dan benar 

dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum 

muslimin kebaikan dan muslahat. Imam Abu Bakar Bin al-Arabi berkata, “pendapat yang benar 

menurutku, mereka adalah para pemipin dan ulama. Adapun para pemimpin dikarenakan sumber 

urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangkan ulama karena bertanya  pada mereka 

hukumnya wajib atas makhluk jawaban mereka mengikat, dan menunaikan fatwa wajib”.
16

  

Sedangkan  ijma ulama kewajiban  mengangkat  pemimpin adalah:  

1. Imam   Al-Mawardi   menyatakan   pemimpin   dibutuhkan   untuk menggantikan kenabian 

dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.
17

 

2. An-Nawawi  menyatakan  bahwa  para  ulama  telah  sepakat  bahwasanya wajib atas kaum 

muslimin dan mengangkat pemimpin. 

3. Ibnu   kaldun   lebih   tegas   mengatakan   bahwa   menegakkan   imamah hukumnya wajib. 

Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan tabi‟in 

tatkala Rasulullah S.A.W. wafat, para shalat segara memberi bai‟at pada Abu Bakar as-Shiddiq 

ra dan menyerahkan pengaturuan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap jaman, 

hingga menjadi sebuah consensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seoarangimam 

(kepala negara). 

Eksistensi  kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang mutlak. Dalam 

artian, sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, manusia membutuhkan, dalam hal ini 

menurut Islam yang utama adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya 

(amanah,) aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemapuan (fathanah), dan memperjuangkan 

kepentingan umat Islam.  

Di dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Pemilu mengatur bahwa pendafatar DPTb hanya 

                                                 
13 Oksep Adhayanto, Khilafah Dalam Sistsem Pemerintahan Islam, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, 

No. 1, 2011), h. 96. 
14 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, terj. Abdul Hayyie al-Kattani 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 13-14. 
15 Departemen Agama RI, Al-Quranul Karim dan terjemahan (Bandung: Jummanatul Ali-Art, 2002), Qs An-Nisa ayat 

h. 59, 87. 
16 Oksep Adhayanto, Khilafah Dalam Sistsem Pemerintahan Islam, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, 

No. 1, 2011), h. 97. 
17 Rapun Samuddin, Fiqh Demokrasi (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 78. 
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dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat 

masuk ke dalam daftar pemilihan tambahan akibat kondisi yang tidak terduga di luar kemauan dan 

kemampuan yang  bersangkutan  seperti  sakit,  mejadi  tahanan,  tertimpa  bencana  alam sesuai 

dengan penjelasan tersebut,  sehingga tidak  dapat  menggunakan hak pilihnya di TPS yang 

bersangkutan. Kondisi tidakterduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu 

pembatasan prosedur admintratif 30 hari tersebut berpotensi mengahambat, menghalangi dan 

mempersulit di lakasanakannya hak memilih.
18

  

Bahwa  meskipun  demikian,  pembatasan  waktu  pendaftaran  DPTb tetap diperlukan untuk 

menjamin terlayaninya keterpenuhan logistic bagi dilakukannya hak memilih. Pada pemilu 2014 

batas waktu tersebut  adalah paling lambat 3 (hari) sebelum pemungutan suara berdasarkan latar 

belakang di ataspenulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan 

sebauah kajian skripsi. Untuk ini agar dapat komperensif pembahasan dalam skripsi ini, maka 

penulis membuat judul kajian, “Analisis  Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi  Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam Pemilihan Umum”.   

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi  Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam Pemilihan Umum” yang pembahasan 

utamanya mengenai DPTb dalam Pemilihan Umum. 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XVII/2019 tentang pembatasan 

waktu daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan Umum ? 

2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 20/PUU X-

VII/2019 tentang  DPTb dalam pemilihan umum ? 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan pene 

litian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XVII/2019 tentang 

pembatasan waktu daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan Umum  

2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 

20/PUU X-VII/2019 tentang  DPTb dalam Pemilihan Umum 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini  penulis  harapkan  mempunyai  beberapa  manfaat  baik secara teoritis maupun 

praktis.  

a. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  rujukan  akademisi dalam 

pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata  Negara. 

Selain itu  manfaat  yang diharapkan yaitu  untuk mengetahui batas waktu untuk pendaftran 

DPTb yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi 

b. Secara praktis, memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum sehingga bisa 

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat  dan pihak-

pihak lain terkait  dengan Putusan Mahkamah konstitusi  Nomor 20/PUU X-VII/2019 

tentang  DPTb dalam pemilihan umum. 

H. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Aprista Ristyawati tentang Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia 

Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, menunjukkan bahwa adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini, ada beberapa dampak positif diantaranya adalah bagi 

pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena untuk  

mengurus  administrasi  pindah  memilih  bisa  dilakukan  menjelang  7  (tujuh)  hari 

pemungutan suara. Pemerintah juga dianggap lolos dari tudingan sebagai pihak yang paling 

                                                 
18 MK RI, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2019), h. 1-2. 
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bertanggungjawab atas nasib jutaan pemilih tidak dapat mengikuti pemilu  karena belum 

memiliki e-KTP dapat menggunakan Surat Keterangan.   Selain berdampak positif juga 

mempunyai  dampak  negatif,  antara  lain  dengan  adanya  kelonggaran  masa  pendaftaran 

pemilih tambahan hingga tujuh hari menjelang penghitungan suara tentu menjadi tambahan 

beban pekerjaan berat bagi PPS dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai insentif mereka jika tidak 

dipikirkan dan ada penyesuaian bagi kesejahteraan mereka, maka akan berdampak terhadap 

loyalitas dan kualitas kerja dari petugas KPPS dan PTPS. Penambahan waktu penghitungan 

suara akan menimbulkan sejumlah kerawanan baru.
19

 Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu 

membahas putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XVII/2019 tentang DPTb. 

2. Penelitian Risdiana Izzaty tentang Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas 

Daftar Pemilih Tetap, hasil penelitiannnya menunjukkan Sejatinya korelasi antara 

penyelenggaraan pemilu dengan validitas Daftar Pemilih Tetap dapat ditelaah melalui asas Luber 

dan Jurdil yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan pemilu 

yang LUBER JURDIL dipandang sebagai suatu proses legitimasi terhadap instrumen 

demokrasi. Legitimasi yang dimaksud adalah cara-cara pelaksanaan pemilu. Sedangkan proses 

penetapan Daftar Pemilih Tetap dapat dikategorikan sebagai salah satu cara dalam 

penyelenggaraan pemilu.
20

 Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu membahas putusan 

Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi No 20/PUU-XVII/2019 tentang DPTb. 

3. Penelitian Verlia Kristiyani tentang Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota Tahun 2020, Penulisan ini 

merupakan pendekatan hukum normatif dengan cara melakukan penelaahan studi kepustakaan, 

jurnal-jurnal, atau berbagai materi dengan penulisan tersebut hukum normatif dan bersifat 

deskriptif analitis, sedangkan data sekunder dapat dari studi pustaka dan bahan tersier yaitu 

wawancara dan lain-lain.  Penulisan  ini  menganalisis  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  

mengikat,  sehingga  berdampak  pada berbagai aspek. Dengan demikian, uraian-uraian dampak 

pada aspek sosial, politik, hukum dan sebagainya merupakan saling berkaitan dan bagian dari 

penyelenggaran Pilkada. Jika penggunaan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman 

KTP elektronik diberlakukan pada Pilkada 2020, maka harus diselenggarakan sesuai pemilihan 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur adil dalam proses 

mempersiapkan penyelengaraan dan dampak-dampak pada setiap aspek menjadi dasar 

pertimbangan penyelenggaraan Pilkada nya.
21

 Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu 

membahas putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XVII/2019 tentang DPTb. 

4. Penelitian Nabila Rahma Johar tentang Kajian Hukum dan Dampak Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum, hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dasar-dasar yang 

digunakan pemohonan adalah mengenai teori hak pilih,dan pertimbangan yang dilakukan 

Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan beberapa teori interpretasi hukum dan konstitusi 

diantaranya interpretasi gramatikal,interpretasi teologis-sosiologis, interpretasi sistematika, dan 

penafsiran tekstual, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini 

menimbulkan beberapa dampak baik itu positif maupun negatif diantaranya dampak positif 

ialah memberikan kemudahan bagi warganegara dalam menggunakan hak pilihnya, dampak 

                                                 
19 Aprista Ristyawati, Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-

XVII/2019, Jurnal Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Vol 2, No. 2, 2019. 
20 Risdiana Izzaty, Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap, Surabaya: Jurnal 

Suara Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 1, No. 2, September 2019. 
21 Verlia Kristiyani, Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan/Atau Walikota Tahun 2020, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol 4, No. 1, 2020. 
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negatif ialah memungkinkan ditimbulkannya peluang-peluang bagi oknum tertentu untuk 

melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat melanggar hukum.
22

 Perbedaan dengan skripsi 

penulis yaitu membahas putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XVII/2019 tentang DPTb. 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian adalah library research,  

Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan 

sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif 

kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan 

penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis 

dan dokumentasi yang ada diperpustakaan.
23

 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang di dasarkan pada 

bahan hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa 

suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan 

bahan-bahan lainnya yang relevan. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.
24

Untuk memudahkan 

mengidentifikasi sumber data, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari ketentuan perundang-undangan.   

Adapun   sumber   data   primer   berasal   dari: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

20/PUU X-VVI/2019, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi, Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data  sekunder adalah data dari literatur  atau buku-buku yang berhubungan dengan 

penelitian  ini yaitu  buku-buku mengenai Fiqh Siyāsah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini, maka  diambil  dari  

sumbernya  (buku,  undang-undang,  artikel,  jurnal, koran, dan internet).  Adapun teknik 

pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal 

yang berhubungan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data  dari penelitian  ini adalah sebagai berikut  

a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan bacaan, 

kejelasan makna, data satu dengan yang lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.
25

 

b. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematika untuk memaparkan 

apa yang dapat direncanakan sebelumnya. 

c. Analizing, yaitu  tahapan  menganalisis  sejumlah  data  yang  masih mentah  menjadi 

informasi yang dapat  diinterpretasikan,  penguraian  suatu  pokok  atas  berbagai  penelaah  

untuk  memperoleh  pengertian yang tepat dan pemahaman.
26

 

 

                                                 
22 Nabila Rahma Johar, Kajian Hukum Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Padang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Andalas Padang, 2020). 
23 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: Referensi, 2013), h .6. 
24 Suharsimi Arikunto, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 143. 
25 Abu Achamadi dan Cholid Narkubo, Metode penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85. 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 55. 
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5. Metode Analisa Data 

Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara 

menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang 

penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode 

Induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

pristiwa-pristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkrit generalisasi yang 

bersifat umum.
27

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian 

yakni: 

Pertama bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, abstrak, halaman persetujuan 

skripsi, halaman pengesahan, motto, persembahan, daftar riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel dan daftar lampiran. 

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni Bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari sub 

bab, yaitu penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam menganntarkan isi pembahasan 

kepada bab selanjutnya. 

Bab II berisi tentang landasan teori tentang Daftar Pemilihan Tambahan  pada Pemilihan 

Umum dan bab ini juga memuat teori Fiqh Siyāsah yang ditekankan pada Ahl al-Halli Wal al - 

„Aqdi. Sub bab tentang Pemilihan Umum terdiri dari pengertian Pemilihan Umum, fungsi pemilihan 

umum, sistem Pemilihan Umum, Asas-asas pemilihan umum, pihak-pihak dalam pemilihan umum, 

sub bab tentang Daftar Pemilihan Tambahan  terdiri dari pengertian daftar pemilihan tambahan dan 

syarat-syarat pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. Sementara sub bab tentang Fiqh 

Siyāsah yaitu terdiri dari pengertian Fiqh Siyāsah, ruang lingkup Fiqh Siyāsah dan Sumber Kajian 

Fiqh Siyāsah. Dan yang terakhir yaitu Ruang Lingkup Ahlu Halli Wa al-Aqdi yang terdiri dari 

pengertian Ahl al-Halli Wa al-„Aqdi , dasar Ahl al-Halli Wa al-„Aqdi, tugas dan Kewenangan Ahl 

al-Halli Wa al-„Aqd  dan keanggotaan Ahl al-Halli Wa al-„Aqdi. 

Bab III berisi tentang analisis umum awal dari pembahasan tentang batas waktu pendaftaran 

DPTb dalam pemilu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 bab ini 

memuat tentang gambaran umum Mahkamah Konstitusi yang memuat sejarah Mahkamah 

Konstitusi, struktur organisasi di Mahkamah Konstitusi, proses berperkara di Mahkamah Konstitusi, 

kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Sub bab selanjutnya tentang putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan yang terdiri 

dari pokok-pokok permasalahan, pertimbangan Hakim, pendapat Mahkamah dan putusan 

Mahkamah. 

Bab IV Bab ini merupakan bab inti, karena pembahasannya langsung kepada pokok 

permasalahan yaitu Analisis Fiqh Siyāsah terhadap putusan mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU 

XVII/2019 tentang daftar pemilih tambahan dalam pemilu. 

Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab V yang berisi tentang penutup, yaitu 

meliputi kesimpulan dan saran. 

Bagian ketiga dalam penulisan ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan 

lampiran-lampiran. 

                                                 
27 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), h. 38. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII2019 tentang 

daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah frasa paling lambat 30 hari dalam 

Pasal 210 ayat (1) undang-undang tahun 2017 tentang pemilihan umum 

(lembaran negara republik Indonesia nomor 6109) bertentangan dengan 

undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum  mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

dimaknai, karena menentukan batas-batas tertentu bagi DPTb, pembatasan 

jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali 

bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan 

pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena 

menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 

hari sebelum pemungutan suara. Penentuan jangka waktu dimaksud juga 

dapat dinilai sebagai rekayasa hukum agar pemilih yang pindah memilih 

betul-betul dapat dilayani hak pilihnya. Dengan demikian untuk konteks 

bagaimana penyelenggara pemilu dapat melayani hak pilih warga negara 

yang pindah memilih maka kebijakan pembatasan paling lambat 30 hari 

sebelum hari pemungutan suara merupakan kebijakan hukum.  

2. Dalam Fiqh Siyāsah Persoalan batas waktu pemilihan daftar pemilih 

tambahan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXVII/2019 

adalah permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan konstitusi, 

lembaga negara dengan kewenangannya dan juga terkait peraturan  undang-

undang yang merupakan objek kajian ilmu tata negara. Secara lebih khusus 

pengkajian terhadap Pembatasan waktu daftar pemilih tambahan dalam 

pemilu 2019 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XVII/2019 tergolong dalam siyāsah dusturiyah, karena Mahkamah 

Konstitusi memutuskan bahwa pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling 

lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih yang 

terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya 

keadaan tertentu, maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih 

dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan 

suara. 

B. Saran 

Berdasarakan hasil uraian penelitian dan kesimpulan yang telah 

dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan 

Pasal 210 ayat (1) terkait batas waktu pendafataran DPTb hal ini tentu positif 

bagi pemilih yang dalam kondisi keadaan tertentu belum tercatat masuk 

dalam DPTb. Namun demikian putusan ini dapat diakali oknum-oknum caleg 

yang memiliki uang banyak untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan 

memungkinkan pemilih untuk berpindah TPS. Sehingga amat terbuka bagi 
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Mobile Voters pemilih dari suatu dapil yang dimobilisasi untuk mendukung 

parpol atau caleg tertentu di daftar pilihan yang lain. 

2. Sesuai dengan penelitian ini penulis berharap nantinya terdapat perubahan 

bagi masyarakat yang termasuk dalam daftar pemilih tamabahan (DPTb) agar 

masayarakat memenuhi kewajibannya sebagai warga negra untuk memilih.  
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Undang-Undang 

 

Lembaga Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 No. 98 dan Tambahan 

Lembaga Negara Republik Indonesia  No.4316. 

 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (1) 

 

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta, 

2006),  h. 160. 

 

Dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
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