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ABSTRAK 

 

Kajian dalam Skripsi ialah Partisipasi politik pemilih 

pemula dalam pemilihan Walikota kota Bandar Lampung tahun 

2020 dalam hal ini siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. 

Skripsi ini di latar belakangi dimana siswa-siswi belum pernah 

berpartisipasi dalam pemilihan, sehingga pemilihan kepala 

daerah serentak khususnya di kota Bandar Lampung tahun 2020 

merupakan pengalaman tersendiri. Terlepas itu kesadaran untuk 

berpartisipasi sangatlah penting. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini di mana data pemilih pemula termasuk tinggi di 

tahun 2020, tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa pemilih pemula 

merupakan pemilih yang masih labil maka kepastian ikut atau 

tidak ikut serta dalam pesta politik untuk ikut berpartisipasi 

politik berpontensi tinggi, terlebih kesadaran akan partisipasi 

siswa-siswi itu sendiri berbeda-beda setiap individunya. 

Rumusan Masalah pada skripsi ini Bagaimana partisipasi politik 

pemilih pemula dalam pemilihan Walikota kota Bandar 

Lampung tahun 2020 dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah 

terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan 

Walikota kota Bandar Lampung tahun 2020. Adapun yang 

menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi 

politik pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Kota Bandar 

Lampung tahun 2020 pada siswa-siswi MAN 1 Bandar 

Lampung.  

Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian 

lapangan (field research). Data primer di kumpulkan melalui 

wawancara, dokumentasi, dan dilengkapi dengan data sekunder 

berupa keseluruhan sumber data yang berhubungan dengan 

topik penelitian yaitu berupa buku, literatur, jurnal yang 

berhubungan dengan topik penelitian.  

Kesimpulan dari penelitian ini di mana Partisipasi politik 

pemilih pemula dalam hal ini siswa-siswi MAN 1 Bandar 

Lampung bahwa dari rangsangan politik melalui keluarga masih 

sangat berpengaruh besar terhadap keaktifan serta kesadaran 

politik 20 informan di mana 17 diantara nya terbilang sudah 

aktif dalam menyalurkan hak pilih nya dengan ikut serta dalam 

pemilihan dengan antusias serta kesadaran mereka akan 

partisipasi politik sementara 3 informan masih bersifat apatis 
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dengan tidak ikut serta dikarenakan belum berkeinginan untuk 

ikut memilih. Partisipasi dalam Tinjauan Fiqh siyasah salah satu 

bentuknya adalah taat kepada perintah pemimpin karena proses 

partisipasi politik itu merupakan perintah dari pemimpin, 

Firman Allah SWT, dalam Q.S an-Nisa ayat 59 dijelaskan untuk 

taat kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan pemimpin diantara 

mereka. Maka menyalurkan haknya sebagai warga negara dalam 

proses pemilihan pemimpin atau perwakilan selanjutnya, 

merupakan bentuk kesadaran siswa-siswi MAN 1 Bandar 

Lampung selaku pemilih pemula sangat diperlukan, karena 

semakin tinggi tingkat partisipasi serta kesadaran akan 

kehidupan politik bertujuan untuk membangun negara, maka 

nantinya akan semakin tinggi juga tingkat kesadaran masyarakat 

di masa yang akan datang untuk selalu ikut serta dan terlibat 

dalam urusan-urusan bernegara. 

 

Kata Kunci : Partisipasi politik, Siswa-Siswi MAN 1 Bandar 

Lampung.  
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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 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S.an Nisa‟{4}:59). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Judul ini merupakan suatu  gambaran dalam suatu 

karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. 

Tujuannya adalah untuk mempertegas pokok bahasan, maka 

diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi 

yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini 

adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik 

Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Kota Bandar 

Lampung Tahun 2020 (Studi pada Siswa-Siswi MAN 1 

Bandar Lampung). Dengan judul tersebut maka istilah-

istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu 

hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 

2. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam  bernegara demi mencapai 

kemaslahatn bagi manusia itu sendiri.
2
 

3. Partisipasi Politik diartikan sebagai kegiatan seseorang 

atau kelompok orang untuk turut ikut serta secara aktif 

dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara 

memilih pemimpin, dan secara langsung dan tidak 

                                                           
1 “Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia” 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh  Siyasah-Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam 

(Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 4. 
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langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public 

policy).
3
 

4. Pemilih Pemula adalah Warga Negara Indonesia (WNI) 

yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara 

adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun dan 

atau lebih. Atau sudah/pernah nikah yang mempunyai 

hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih 

karena ketentuan Undang-Undang nomor 10 tahun 

2016.
4
  

5. Pemilihan Walikota merupakan salah satu dari 

pemilihan kepala daerah yang berada di Indonesia yang 

dimana di selenggarakan 5 tahun sekali serta di lakukan 

serentak di beberapa wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota 

di seluruh Indonesia. Maksud dalam skripsi ini adalah 

pemilihan walikota di Kota Bandar Lampung. 

 Berdasarkan penegasan judul diatas maksud dari skripsi 

ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi politik 

pemilih pemula dalam pemilihan Walikota kota Bandar 

Lampung tahun 2020, Yang dimaksud siswa-siswi didalam 

skripsi ini adalah siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia merupakan negara yang menganut 

sistem demokrasi yang mana demokrasi dalam pandangan 

Abraham Lincoln berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk 

rakyat.  Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang mana 

democratia yang artinya adalah kekuasaan rakyat. 

Demokrasi sendiri terbagi atas dua kata yakni demos yang 

                                                           
3 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, Ed. rev.,cet.7 (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2018), 367. 
4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” Pasal 61 ayat (1). 
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memiiki arti rakyat  sedangkan kratos berarti kekuasaan 

atau kekuatan. Secara umum pengertian demokrasi adalah 

suatu sistem pemerintahan yang mana masing masing warga 

negara memiliki hak yang seimbang dan setara terkait 

penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya 

akan membawa dampak pada kehidupan warga negara.
5
  

 Sistem berdemokrasi di Indonesia dimana terdapat 

pemilihan secara langsung yang disebut dengan pemilu. 

Adapun pemilu itu sendiri merupakan suatu pemilihan 

umum yang jika di Indonesia di adakan 5 tahun sekali, 

pemilu merupakan hak rakyat serta wewenang dari rakyat 

dilihat dari tujuan ber Demokrasi. Demokrasi tidak akan 

berjalan maksimal ketika seluruh elemen masyarakat dalam 

hal ini pemerintah dan warga Negara tidak ikut 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. 

 Penyelenggara pemilu di Indonesia di laksanakan oleh 

KPU (Komisi Pemilihan Umum), yang mana bertugas 

untuk menyelenggarakan pemilu mulai dari legislatif dan 

eksekutif, meliputi dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 

Sistem pemilu di Indonesia terdiri atas beberaapa kompunen 

salah satu adalah partisipasi warga negara dalam melakukan 

pemilihan umum yang mana warga negara berperan aktif 

dalam melakukan pemilihan tersebut. Partisipasi politik itu 

sendiri ialah keikut sertaan warga Negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau 

mempengaruhi hidupnya.  Patisipasi politik juga dapat di 

artikan keikut sertaan warga Negara dalam artian (yang 

tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
6
 

                                                           
5 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), 273. 
6 Ibid., 141. 
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 Sudut pandang pemilu maupun pilkada ialah sebagai 

alat atau langkah dalam pesta Demokrasi atau kontestasi 

politik para calon pemimpin beradu ide, serta gagasan yang 

akan di bawa di masa jabatannya. Politik dalam pandangan 

Harold Laswell bahwa politik ialah ilmu yang mempelajari 

pembentukan dan pembagian kekuasaan. Yang artinya 

bahwa politik ialah sarana untuk mencapai kekuasaan, 

mendapatkan kekuasaan, serta mempertahankan 

kekuasaan.
7
 

 Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali 

ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka 

baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk 

melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, Wakil 

Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati.
8
 

 Tahun 2020 memasuki masa pilkada serentak di 

beberapa provinsi di Indonesia, pada hal ini akan berfokus 

pada pilkada di Kota Bandar Lampung. Pada pemilihan 

tahun ini terdapat pemilih pemula yang akan menjadi 

anggota pemilih pada pilkada serentak. Pemilih pemula itu 

sendiri dikategorikan sebagai pemilih yang sudah cukup 

secara usia yaitu, 17 Tahun atau lebih, sudah/belum 

menikah yang dalam hal ini memiliki hak pilih, yang 

sebelumnya belum termasuk pemilih sesuai undang–

undang. Serta terdaftar sebagai calon pemilih, sebagai bukti 

dilihat dari kepemilikan e-KTP. Sesuai ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan 

kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang 

                                                           
7 Abdul Qohar, Teori – teori Politik, (Surabaya: Gemilang, 2017), 2. 
8 Andi Faisal Bakti and Center for Human Rights in Action (Indonesia), 

eds., Literasi Politik Dan Konsolidasi Demokrasi, Cet. 1 (Ciputat, Tangerang: Center 

for Human Rights in Action, 2012), 127. 
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penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang 

nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, 

dan walikota menjadi undang-undang, pasal 61 ayat (1)
9
, 

kemudian diperkuat dalam  Undang–Undang nomor 7 tahun 

2017 tentang pemilu dalam Pasal 198 ayat (1) 

mengharuskan pemilih dinyatakan sah apabila memiliki e-

KTP, apabila tidak memiliki maka warga  negara tidak 

dapat menggunakan hak pilihnya.
10

  

 Tingkat pemilih pemula di setiap tahun dalam 

pemilihan baik pilgub, pileg, pilpres, maupun pilkada selalu 

mengalami peningkatan melalui DPT yang di rilis oleh 

KPU kota Bandar Lampung melalu website resmi maupun 

di berbagai portal berita, di mana melalui penghitungan 

valid terdapat 6.000 pemilih pemula yang tersebar di 20 

kecamatan di kota Bandar Lampung dalam hal ini akan 

dilaksanakan penelitian mengenai partisipasi politik bagi 

pemilih pemula di MAN 1 Bandar Lampung. 

 Fiqh Siyasah adalah kajian fiqh yang membahas 

mengenai ketatanegaraan Islam yang meliputi bentuk 

negara, sistem pemerintahan, peraturan perundang-

undangan dan lain sebagainya. Ibnu Thaimiyyah 

memberikan argumen bahwa fiqh siyasah meliputi urusan–

urusan umat termasuk kewajiban–kewajiban agama yang 

terpenting. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa Raja atau 

Sultan itu adalah bayangan Allah di atas muka bumi.
11

 

Ungkapan yang lain bahwa enam puluh tahun berada dalam 

kekuasaan Raja yang tirani lebih baik dari pada satu malam 

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

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” Pasal 61 ayat (1). 
10 Undang – Undang  nomor  7  tahun  2017  tentang pemilihan umum, 

Pasal 198 ayat (1). 
11 Ayi Sofyan, Etika politik Islam, Cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 

278. 
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tanpa seorang pemimpin.
12

 Menegakkan Imamah atau 

pemimpin merupakan salah satu kewajiban paling agung 

dalam agama, karena manusia butuh persatuan dan saling 

membantu satu sama lainnya. 

 Pelaksanaan pilkada sangat berpengaruh terhadap 

proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang 

mengatur masyarakat banyak. Adapun disebutkan didalam 

Q.S. an Nisaa‟ ayat 59,  Allah SWT berfirman : 

                    

                       

                         

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (nya), dan 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.an Nisa‟{4}:59). 

Sebuah makna yang berharga yang dapat dipelajari oleh 

masyarakat agar tidak terperosok kesalahan dalam memilih 

kandidat dalam pilkada. Karena pemilihan yang 

menggunakan hak suara yang akan menentukan arah dan 

masa depan suatu negara maupun daerah. Dalam hal ini 

akan diteliti adalah partisipasi pemilih pemula pada 

pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung, yang 

                                                           
12 Akhmad Satori, dan Sulaiman Kurdi, Politik Islam (Yogyakarta: Budi 

Utama, 2016), 111. 



 

 

7 

dimaksud pemilih pemula pada judul skripsi ini adalah 

siswa–siswi MAN 1 Bandar Lampung yang dalam hal ini 

sudah sadar atau  tidak bahwa pentingnya partisipasi politik 

meraka sebagai pemilih pemula dalam memilih kepala 

daerah. Karena masih banyak masyarakat yang terkadang 

masih belum sadar manfaat dari pemilu itu sendiri, 

khususnya Siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. Dalam 

hal ini ditunjukkan dari partisipasi dari mereka yang sudah 

memenuhi syarat sah pemilih masih melakukan golput 

(golongan putih). 

Terkait tingkat atau jumlah pemilih yang diutarakan 

ketua KPU kota Bandar Lampung Dedy Triyadi dikutip dari 

Lampost terdapat kenaikan 3% dari pada di pilkada 2015 

lalu untuk DPT, sedangkan Komdis program KPU Bandar 

Lampung dalam kutipan Lampost mengatakan jumlah 

pemilih pemula di Bandar Lampung sekitar 6.000 dari 

jumlah Dpt 647.278 jiwa.
13

 

Fakta sosial di atas dalam melihat progres atau jumlah 

pemilih pemula yang tinggi ini menarik penulis untuk 

membahasnya, bahwasannya sudah di sadari atau tidak oleh 

para pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi politik pada 

pemilihan walikota kota Bandar Lampung tahun 2020. 

Menjadikan siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung 

sebagai subjek untuk di teliti yang dimana merupakan salah 

satu sekolah favorit di Kota Bandar Lampung sebagai 

sekolah unggul yang juga memiliki keunggulan perihal 

pengetahuan Islamnya, sebagai salah satu sarana pendidikan 

formal memiliki karakteristik individu masing-masing serta 

memiliki pemahaman yang berbeda-beda. 

                                                           
13 Salda andala, “Data pemilih pemula di Bandar Lampung mencapai 

6.000”, Lampost.Co, 2020, https://m.lampost.co/berita-pemilih-pemula-di-bandar-

lampung. 
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Masalah partisipasi politik pemilih pemula dalam hal 

ini siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung sangat menarik 

untuk di teliti yang di mana di maksudkan bukan hanya 

sekedar jumlah suara semata saja, tetapi juga di lihat sejauh 

mana tingkat kesadaran siswa-siswi dalam partisipasi 

politik mereka pada pilkada kali ini sesuai hati nurani dan 

keinginan mereka. 

Berdasarkan temuan awal dan atas rasa keingintahuan 

itulah maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi 

Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Kota 

Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi pada Siswa-Siswi 

MAN 1 Bandar Lampung). 

C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian 

 Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi 

fokus penelitiannya adalah untuk meneliti tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam 

pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020. Dalam 

hal ini siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. Sedangkan 

yang menjadi sub-fokus pada penelitian ini adalah Siswa-

siswi MAN 1 Bandar Lampung Kelas XII yang sudah 

memiliki E-KTP Kota Bandar Lampung atau yang sudah 

memasuki Usia 17 tahun dan sudah berhak untuk 

berpartisipasi pada pemilihan Walikota kota Bandar 

Lampung tahun 2020. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana partisipasi politik pemula dalam pemilihan 

Walikota Bandar  Lampung tahun 2020 pada siswa-

siswi MAN 1 Bandar Lampung? 
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2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi 

politik pemula dalam pemilihan walikota Bandar  

Lampung tahun 2020 pada siswa-siswi MAN 1 Bandar 

Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mengkaji tentang: 

1. Untuk mengetahui partisipasi politik pemula dalam 

pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 pada 

siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap 

partisipasi politik pemula dalam pemilihan walikota 

Bandar  Lampung tahun 2020 pada siswa-siswi MAN 1 

Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan 

pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai 

guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. 

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna 

sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi 

ataupun bahan diskusi  bagi para mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah, maupun  masyarakat serta berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan 

dengan fiqh Siyasah.  

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dilakukan 
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agar penulis mengetahui hal-hal apa yang diteliti dan apa 

yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi 

penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Terdapat 

beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa dengan 

penelitian penulis, terkait dengan pembahasan tentang 

“Partisipasi Politik pemilih pemula”. Yaitu : 

1. Karya Elisa Justia, mahasiswi Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, skripsi yang 

berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada 

Pemilihan Pemilihan Bupati Di Aceh Selatan Tahun 

2018”. Pada penelitian skripsi tersebut, secara kajian 

teori terdapat beberapa kesamaan dengan skripsi ini. 

Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu 

pemilih pemula, dan peristiwa yang diteliti yaitu pada 

pemilihan kepala daerah hanya berbeda tahun 

pelaksanaannya. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan yang pertama, partisispasi politik pemilih 

pemula meliputi seorang pemimpin harus memiliki 

pendidikan yang tinggi. Kedua, kesadaran politik yang 

tinggi dapat menciptakan perubahan yang baik untuk 

kedepannya. perbedaan dengan skripsi ini ialah lebih 

mengerucut dalam membahas partisipasi politik 

pemilih pemulanya lebih kepada siswa-siswi MAN 1 

Bandar Lampung, serta bagaimana partisipasi politik 

terhadap pemilih pemulannya. 

2. Karya Ahclak Asmara Yasa, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi yang berjudul 

“Partisipasi Politik masyarakat Pada Pilkada Serentak 

2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih 

Pemula Kel.Batang Kaluku Kec.Somba Opu 

Kab.Gowa). Pada penelitian skripsi tersebut, secara 

kajian teori terdapat beberapa kesamaan dengan skripsi 

ini. Persamaannya terletak pada objek yang di teliti 
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yaitu pemilih pemula, dan peristiwa yang di teliti yaitu 

pada pemilihan kepala daerah hanya berbeda tahun 

pelaksanaannya. Hasil penelitian menggambarkan 

pertama, bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada 

dikelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta 

dalam proses pemilihan kepala daerah, namun hanya 

pada tahapan ikut serta dalam memberikan hak 

suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, Kedua 

bahwa partisipasi politik masyakat pemilih pemula 

dikelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) 

yang dapat di lihat dari tingginya masyarakat pemilih 

pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan 

pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilih 

nantinya dapat membawa daerah mereka lebih baik 

lagi. perbedaan dengan skripsi ini ialah lebih 

mengerucut dalam membahas partisipasi politik 

pemilih pemulanya lebih kepada siswa-siswi MAN 1 

Bandar Lampung, serta bagaimana partisipasi politik 

terhadap pemilih pemulannya. 

3. Karya Edi Supriyono, Mahasiswa Uin Raden Intan 

Lampung, skripsi yang berjudul “Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pilkada Mesuji 2017”. Pada 

penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat 

beberapa kesamaan dengan skripsi ini. Persamaannya 

terdapat dalam pembahasan substansinya yaitu 

partisipasi dalam Pemilihan kepala daerah hanya 

berbeda tahun pelaksanaannya. hasil penelitian dan 

wawancara mendalam yang di lakukan peneliti 

terhadap responden, di peroleh data bahwa sebagian 

masyarakat kurang  berminat  mengikuti  kampanye 

karna merasa kurang penting. Sebagian besar 

menganggap  bahwa  memilih merupakan hak masing-

masing perorangan sehingga setiap orang bebas 
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memilih sesuai keinginan meraka tanpa di pengaruhi 

orang lain, sebagian besar responden tidak menjadi 

panitia dalam pilkada Mesuji 2017 hal itu di sebabkan 

karena kesempatan menjadi panitia dalam pilkada 

sendiri memang terbatas, sebagian besar masyarakat 

tidak berpartisipasi politik dalam bentuk menjadi tim 

sukses salah satu pasangan calon Kepala Daerah. 

perbedaan dengan skripsi ini ialah lebih dalam 

membahas partisipasi politik pemilih pemulanya lebih 

kepada siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung, serta 

bagaimana partisipasi politik terhadap pemilih 

pemulannya. 

Selama proses pengumpulan bahan pustaka, belum di 

temukan yang secara khusus mengkaji masalah yang 

mempengaruhi partisipasi politik siswa-siswi MAN 1 

Bandar Lampung sebagai pemilih pemula. Adapun skripsi, 

jurnal ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-

berita yang dimuat dalam surat kabar dan media sosial, 

hanyalah gambaran tentang pemilih pemula dalam 

pemilihan secara umum dan tidak masuk pada faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam hal 

ini siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. Jika pun ada, 

objek yang di teliti adalah pemilih pemula masyarakat 

umumnya, sedangkan objek yang penulis teliti adalah 

siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. Tentu saja Siswa-

siswi MAN 1 Bandar Lampung sebagai pemilih pemula 

berbeda dengan masyarakat umumnya. Akan tetapi, dalam 

hal ini penulis telah mencoba untuk meneliti literatur yang 

bekaitan dengan pemilih pemula dalam suatu Pemilu 

maupun Pilkada. 

H. Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis 
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menggunakan metode untuk memudahkan dalam 

pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Adapun dalam 

penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan sifat Penelitan 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), Penelitian lapangan merupakan 

jenis penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data 

yang diperoleh dari Siswa-siswi MAN 1 Bandar 

Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah 

deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian 

dengan mengumpulkan data-data kemudian 

disimpulkan.
14

 

2. Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif yaitu data yang tidak bebentuk 

angka.
15

 Metode kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai 

dibalik data yang tampak.
16

 Sesuai dengan jenis data 

                                                           
14 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet.3 (Jakarta: Grafik Grafika, 

2011), 106.  
15 J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran (Jakarta: 

Rieneka Cipta, 2003), 20. 
16 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method 

(Depok: Rajawali Pers, 2019), 173. 
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yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi 

sumber data adalah: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi 

maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi 

yang kemudian diolah oleh peneliti.
17

 Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi 

dan wawancara pada siswa-siswi MAN 1 Bandar 

Lampung. 

b. Data sekunder yaitu data yang menjasi pelengkap 

sumber data primer, diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian 

dan karya ilmiah yang yang relevan dengan topik 

penelitian. 

2. Informan 

 Informan adalah subjek penelitian yang dapat 

memberikan informasi mengenai fenomena / 

permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian.
18

  

 Teknik pengumpulan Informan dalam 

Pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling 

yaitu memilih kasus yang Informatif berdasarkan 

strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang 

jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya 

studi, hal ini dilakukan ketika peneliti berhadapan 

dengan jumlah informan yang banyak agar dapat 

mengurangi bias informasi. Jenis sampling ini tidak 

bertujuan untuk generelasi informan. 
19

 Adapun yang 

dijadikan infroman dalam penelitian ini adalah siswa-

                                                           
17 Ibid., 175. 
18 Ade Heryana, "informan dan pemilihan informan dalam penelitian 

kualitatif," (2018) : 14, https://www.researchgate.net/publication/329351816.   
19

 Ibid.,. 
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siswi MAN 1 Bandar Lampung yang berjumlah 20 

orang. yang dimana terdiri dari 4 orang perwakilan osis, 

sebagai informan kunci. Kemudian perwakilan dari 12 

kelas XII, sebagai informan utama. Serta 4 orang dari 

intra/ekstrakulikuler sebagai informan pendukung, 

dalam hal ini di anggap dapat memberikan informasi 

tentang Partisipasi politik pada pilihan walikota Bandar 

Lampung 2020. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka 

peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

 Wawancara (interview) adalah cara yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan secara 

lisan guna mencapai tujuan.
20

 Wawancara dilakukan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

Wawancara dapat digunakan dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka (face to face).
21

 Tipe 

wawancara yang digunakan adalah wawancara yang 

terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

mana dimaksud untuk mendapatkan data yang 

akurat dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang akan diteliti. Untuk 

mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara 

dengan siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung. 

                                                           
20 Burhan Ashshofa, Metode penelitian hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 95. 
21 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method, 

200. 
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b. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk 

memperoleh data dengan cara mempelajari 

dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang 

berhubungan dengan topik penelitian. 

4. Metode pengolahan data 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah 

benar, sudah sesuai / relevan dengan masalah 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan 

atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku 

literatur, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama 

penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah 

(masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B 

dan seterusnya). 

c. Rekontruksi Data (reconstructing) yaitu penyusunan 

data secara teratur dan berurutan sehingga mudah 

dipahami. 

d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu 

mengelompokan data dengan menggunakan 

sistematika bahasa byang berdasarkan dengan urutan 

permasalahan. 

5. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data dilakukan secara 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan 

yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis 

menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir 

dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga 
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mempunyai sifat umum.
22

 

I. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka 

diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca 

mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut 

dibagi dalam per bab, yaitu meliputi: 

Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan 

masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan 

skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan 

mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

Bab Kedua, Landasan teori, yang meliputi: Pengertian 

Fiqh Siyasah, Pengertian Fiqh Siyasah, Macam-macam 

Fiqh Siyasah, Objek Kajian Siyasah Dusturi’yyah, Sejarah 

pemilihan dalam Islam, Bentuk Pemilihan dalam Islam, 

Konsep Majelis Syuro’, Partisipasi Politik dalam Fiqh 

Siyasah, Pengertian Pilkada, Dasar Hukum Pelaksanaan 

Pilkada, Pengertian Partisipasi Politik, Bentuk-bentuk 

Partisipasi Politik, Tipologi Partisipasi Politik, Tujuan 

Partisipasi Politik, Dasar Hukum, Pengertian Pemilih 

Pemula, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi 

Politik Pemilih Pemula. 

Bab Ketiga, Dekskripsi Penelitian, yang Meliputi: 

Gambaran Lokasi Penelitian seperti, Sejarah MAN 1 

Bandar Lampung, Profil MAN 1 Bandar Lampung, Visi-

misi MAN 1 Bandar Lampung, dan Partisipasi Politik 

Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Bandar 

                                                           
22 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method, 

216. 
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kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi. 

 



19 
 

19 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

 Kata fiqh berasal dari kata  fuqoha-yafqahu-

fiqhan. Secara bahasa Fiqih adalah paham yang 

mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau 

pemahaman tentang hukum-hukum syari‟at yang 

bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang 

rinci (tafsili). Dari defenisi tersebut dapat di pahami 

fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama 

(mujtahid) untuk menggali hukum-hukum syara` 

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.
23

 

 Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah atau 

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa 

tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan 

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk menakup sesuatu.
24

 

 Apabila kedua lafadz  fiqh dan al-siyasi 

digabungkan maka akan menjadi fiqh siyasah atau yang 

dikenal juga dengan istilah siyasah syar‟iyyah. 

Menurut Imam Ibn Abidin, yang dimaksud dengan  

fiqh siyasah adalah “mewujudkan kemaslahatan 

manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan 

yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun 

                                                           
23 Iqbal, Fiqh  Siyasah-Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam, 2. 
24 Wahyu Abdul Jafar, “fiqh siyasah dalam perspektif al-qur‟an dan al-

hadist,” al imarah : jurnal pemerintahan dan politik islam  3, no. 1 (July 1, 2018): 18, 

https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140. 
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diakhirat. Sumbernya Siyasah berasal dari Nabi 

Muhammad SAW, baik secara khusus maupun secara 

umum, baik secara lahir, maupun secara batin. Dari 

sisi lahir, siyasah berasal dari para sultan 

(pemerintah). Sedangkan secara batin, siyasah berasal 

dari para ulama yang menjadi pewaris Nabi 

Muhammad.
25

 

 Fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek 

pembahasannya tentang kekuasaan. Secara sederhana, 

fiqh siyasah meliputi hukum tata Negara, hukum 

internasional, dan hukum ekonomi. Fiqh siyasah pun 

membahas tentang hubungan antara rakyat dan 

pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam 

ruang lingkup satu negara atau anatr negara atau 

didalam kebijakan-kebijakan, ekonominya baik 

nasional ataupun internasional.
26

 

 Menurut A. Djazuli, Fiqh Siyasah mirip dengan 

Politik, karena ada dua unsur penting dalam bidang 

politik, yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif 

dan unsur masyarakat, yang diatur atau diperintah. 

Sekalipun  memiliki  persamaan diantara Fiqh Siyasah 

dan Politik, namun bila dicermati secara mendetail, 

sebenarnya diantara keduanya terdapat perbedaan yang 

mendasar dari sisi segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda 

dengan politik. Menurut Ali Syariati, fiqh siyasah 

(siyasah syar‟iyyah) tidak hanya menjalankan fungsi 

pelayanan (khidmah) saja, tetapi juga pada saat yang 

sama menjalankan fungsi  pengarahan  (`ishlah).  

Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya 

                                                           
25 Wahyu Abdul Jafar, “implementasi nilai nilai fiqh siyasah dalam 

peraturan daerah (perda) syari‟ah,” al imarah : jurnal pemerintahan dan politik islam  

4, no. 1 (August 20, 2019): 83, https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169. 
26 A Djazuli, Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-

rambu syari’ah, Cet.7 (Jakarta: Kencana Prenada, 2018). 



 

 

21 

menjalankan fungsi pelayanan, tanpa menjalankan 

fungsi pengarahan (`ishlah).
27

 

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah 

 Terjadi beberapa perbedaan dikalangan ulama 

dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah  

ada yang membagi menjadi lima bidang, empat bidang, 

tiga bidang, bahkan ada yang membagi menjadi 

delapan bidang. Kajian Fiqh Siyasah menurut Imam 

Al-Mawardi, di dalam kitabnya Al-Ahkam Al-

Sulthaniyyah, membagi menjadi lima bidang, yaitu :
28

 

a. Siyasah Dusturiyyah (peraturan perundang-

undangan) 

b. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter) 

c. Siyasah Qadhaiyyah (peradilan) 

d. Siyasah Harbiyyah (hukum perang) 

e. Siyasah Idariyyah (administrasi negara). 

 Kajian Fiqh Siyasah dalam salah satu pandangan 

ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-

Shiddiqy membagi macam-macam fiqh siyasah 

menjadi delapan bidang, yaitu :
29

 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik 

Pembuatan Perundang- undangan). Siyasah 

Dusturiyah Syar’iyyah adalah siyasah yang 

berhubungan dengan peraturan dasar tentang 

bentuk pemerintahan, dan batas pemilihan kepala 

negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi 

individu dan masyarakat, serta hubungan penguasa 

                                                           
27 Abdul Jafar, “implementasi nilai nilai fiqh siyasah dalam peraturan 

daerah (perda) syari‟ah.", 88.  
28 Iqbal, Fiqh  Siyasah-Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam, 14. 
29 Ibid.,.  
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dan rakyat.
30

 

b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum). 

Siyasah Tasyri’iyyah adalah siyasah yang 

mengatur tentang kebijaksanaan terhadap 

penetapan hukum.
31

 

c. Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (Politik 

Peradilan). Siyasah Qadhaiyyah adalah siyasah 

yang berhubungan dengan kebijaksanaan 

peradilan. 

d. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 

Siyasah Maliyah Syar’iyyah adalah siyasah yang 

mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur 

sumber mata air dan perbankan.
32

 

e. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Politik 

Hubungan Internasional). Siyasah Dauliyyah 

Syar’iyyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan 

pengaturan pergaulan antar negara-negara Islam 

dan non Islam.
33

 

f. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah (Politik Administrasi 

Negara). Siyasah Idariyyah adalah siyasah yang 

mengatur tentang kebijaksanaan administrasi 

negara. 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik 

Pelaksanaan Perundang- undangan). Siyasah 

Tanfidziyyah adalah siyasah yang berhubungan 

dengan Politik pelaksanaan undang-undang. 

h. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik 

                                                           
30 Ibid.,. 
31 Ibid., 18. 
32 Ibid., 24. 
33 A Djazuli, Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-

rambu syari’ah, Cet.7 (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), 36. 
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Peperangan). Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah adalah 

siyasah yang mengatur tentang peperangan dan 

aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti 

perdamaian.
34

 

3. Kajian dan ruang lingkup Siyasah Dusturi’yyah 

 Terdapat Penjelasan singkat tentang objek 

pembahasan mengenai kajian fiqh siyasah (siyasah 

syar’iyyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan 

pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang 

terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. 

Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah 

Dusturi’yyah yang mencangkup siyasah penetapan 

hukum, Siyasah pelaksanaan perundang-undangan, 

siyasah peradilan, siyasah administrasi, Siyasah 

dusturi’yyah adalah siyasah yang berkaitan dengan 

peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas 

kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, 

hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain Siyasah 

dusturi’yyah membahas tentang sistem politik hukum 

menurut ajaran Islam, politik perundang undangan, 

lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau 

eksekutif.
35

  

 Siyasah dusturi’yyah  termasuk dalam bagian fiqh 

siyasah yang membahas masalah perundang-undangan 

negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan 

sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 

negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-

undang), lembaga demokrasi dan syura‟ yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 

                                                           
34  Ibid., 37. 
35 Ibid.,.14. 
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tersebut.
36

 Tujuan dibuatnya peraturan perundang-

undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 Permasalahan di dalam  fiqh siyasah 

dusturi’yyah adalah hubungan antara pemimpin di satu 

pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh 

karena itu, di dalam  fiqh siyasah dusturi’yyah biasanya 

dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

undangan yang dituntut oleh hal mengenai kenegaraan 

dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya.
37

 

 Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang 

kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun 

demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut :
38

 

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya 

Persoalan  fiqh siyasah dusturi’yyah  umumnya 

                                                           
36 Ibid., 177. 
37 Djazuli, Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-

rambu syari’ah, Cet.7, 47. 
38 Ibid, 



 

 

25 

tidak dapat dilepaskan dari dua hal 

pokok: pertama, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun 

Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di 

dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah 

bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-

dalil tersebut menjadi unsur didalam mengubah 

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah 

karena perubaan situasi dan kondisi, termasuk 

didalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak 

seluruhnya.
39

 

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-

Qur‟an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan 

prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil 

kulli dan semangat ajaran Al-Qur‟an. Kemudian kedua 

adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan Imamah, 

dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW 

didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, 

adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin 

didalam mengandalkan pemerintahan meskipun mereka 

mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya 

sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada 

kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-

besarnya kepada kemaslahatan rakyat.Keempat, adalah 

hasil para Ijtihad ulama, didalam masalah fiqh 

dusturiyah hasil Ijtihad ulama sangat membantu dalam 

memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah.
40

 

Siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi empat 

bidang, yaitu  :
41

 

a. Bidang siyasah tasyri‟iyah, yaitu ilmu yang 

                                                           
39 Ibid., 48. 
40 Iqbal, Fiqh  Siyasah-Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam, 53. 
41 Djazuli, Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-

rambu syari’ah, Cet.7, 48. 
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membahas mengenai penetapan aturan-aturan atau 

hukum yang sesuai dengan syari’at Islam, termasuk 

dalam persoalan ahlu halli wal aqdi, perwakilan 

persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non 

muslim di dalam satu negara, seperti Undang-

Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan 

pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. 

b. Bidang siyasah tanfidziyyah, yaitu ilmu yang 

membahas mengenai pelaksanaan-pelaksanaan 

sesuai syari’at Islam, dimana termasuk di dalamnya 

persoalan imamah, persoalan bai’at, wizarah, waliy 

al-ahdi, dan lain-lain. 

c. Bidang siyasah qadhaiyyah, yaitu membahas 

mengenai peradilan berdasarkan syariat Islam. 

d. Bidang siyasah idariyyah, yaitu membahas perkara-

perkara yang berhubungan dengan administrasi 

berdasarkan dengan syari’at Islam,  termasuk 

membahas didalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian. 

4. Sejarah Pemilihan Dalam Islam 

Islam sebagai agama yang komprehensif telah 

mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak 

hanya dalam masalah individual namun juga masalah 

kenegaraan telah diatur oleh Islam. Dalam masalah 

pemilihan kepala negara, Islam juga telah mengaturnya 

secara lengkap. Walaupun Al-Qur‟an dan Al-Hadist 

tidak memberikan secara tekstual mekanisme pemilihan 

tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam 

aturan fiqh Islam. Konsep pemilihan kepala negara 

dalam Islam tidak spesifik disebutkan mekanismenya 

secara baku, tetapi dari praktek yang telah disepakati 

oleh umat Islam maka bisa ditarik satu kesimpulan 
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bahwa dalam mekanisme pemilihan kepala negara 

didasarkan kepada bimbingan wahyu dan kesepakatan 

ijma’ para sahabat Nabi.
42

 

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan 

dari peristiwa  yang mengarah pada bentuk sebuah 

pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para 

ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat 

ini dipraktekkan. Misalnya, Baiat Al-Nuqoba (wakil-

wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi 

SAW. Di Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa 

pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang 

akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum 

mereka.
43

 

Hal ini juga tampak pada masa Khulafaur 

Rasyidin dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai 

Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi 

Thalib. Seluruh mekanisme yang terjadi tersebut telah 

memberikan gambaran kepada kita bagaimana 

mekanisme pemilihan seorang kepala Negara/ khalifah 

dalam Islam. Pemilihan dan penetapan Abu Bakar 

Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. 

Pencalonannya, dilaksanakan oleh perseorangan, yaitu 

Umar bin Khattab, yang ternyata disetujui oleh semua 

yang hadir pada saat itu. Karena Rasulullah SAW 

memang tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang 

akan menggantikan beliau sebagai pemimpin setelah 

beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan 

persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk 

menentukannya. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa 

kematiannya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan 

                                                           
42 Ibid., 10. 
43 Sodikin , “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam,” AHKAM : Jurnal 

Ilmu Syariah 15, no. 1 (February 21, 2019), https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848. 
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para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin 

Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk 

mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan 

perpecahan di kalangan umat Islam. Para pemuka 

tersebut ternyata tidak keberatan dengan pilihan 

khalifah Abu Bakar tersebut.
44

 

Begitu juga proses selanjutnya setelah Khalifah 

Umar wafat, posisi beliau digantikan Usman bin Affan. 

Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak 

menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia 

menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada 

mereka untuk memilih salah seorang diantara mereka 

untuk ditunjuk menjadi khalifah. Enam orang tersebut 

adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah 

bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi 

Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat 

ini mempunyai hak memilih dan dipilih. Setelah Umar 

wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk 

Usman sebagai khalifah. Berkaitan dengan 

kekhalifahan Ali, pembaitan terhadapnya berlangsung 

dalam situasi yang penuh gonjang-ganjing. Walaupun 

harus digaris bawahi bahwa beliau adalah sahabat 

terbaik yang masih hidup pada saat itu dan paling 

berhak memegang kekhalifahan, sayangnya kondisinya 

tidak mendukung. Sayyidina Ali telah dibaiat oleh 

penduduk Madinah, kecuali sekelompok kalangan 

sahabat yang menolak. Meski tidak ada dokumen 

sejarah yang ditemukan dalam sejarah Islam pada 

pemilu, tetapi ketiadaan dokumen tidak berarti bahwa 

Islam tidak memiliki konsep yang dapat digunakan 

                                                           
44 Sutisna, “Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum 

Positif Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Isalam 1, no. 1 (2013): 99, 

http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i01.112. 
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untuk memecahkan masalah kemanusiaan.
45

 

Periode selanjutnya model pemilihan kepala 

negara adalah didasarkan kepada sistem monarki yaitu 

diambil dari keturunan atau keluarga terdekatnya. 

Sistem kerajaan dengan pemilihan kepala negara dari 

keluarga dekat terus berlanjut hingga masa-masa 

berikutnya bahkan pada beberapa wilayah Islam saat ini 

juga masih berlaku sistem keturunan tersebut.
46

 

 Sejarah tersebut pengalaman yang bisa kita ambil 

pelajaran bagaimana cara memilih dan menentukan 

seorang pemimpin. Dengan demikian, pemilu dalam 

Islam dapat disimpulkan yaitu :
47

  

a. Kandungan proses pemilu berupa keharusan 

tegaknya baiat atas pilihan dan ridha rakyat, 

merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. 

Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas 

pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh 

Khulafaur Rasyidin yang tegaknya berdasarkan rida 

dan pilihan. 

b. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada 

rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. 

Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada 

imam (kepala negara) mereka. Karena baiat 

kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-

kewajiban. 

Menurut pendapat Al-Mawardi dalam memilih 

seorang pemimpin mempunyai dua cara yakni: 

pertama, dipilih oleh Dewan ikhtiyar (pemilih) yang 

bertugas untuk memilih seseorang sebagai pemimpin 

                                                           
45 Ibid., 91. 
46 Djazuli, Fiqh siyasah. 156. 
47 Sodikin, “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam.", 63. 
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negara dan umat. Kedua, Dewan imamah (pemimpin) 

yang bertugas untuk mengangkat seseorang dari mereka 

sebagai imam.
48

 

Pemilihan pemimpin di Indonesia dengan jalan 

Pemilu dalam hal ini pemilihan secara langsung, 

Pemilu merupakan salah satu implementasi dari praktik 

demokrasi di Indonesia. Masyarakat sebagai warga 

negara ikut terlibat dalam menentukan arah dan figur 

kepemimpinan negara melalui proses politik yang 

dilaksanakan melalui pesta demokrasi tanah air. Secara 

fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan 

yang baik (good society), sebagai pola interaksi sosial, 

dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari 

konflik atau interaksi kepentingan. Jujur (fairness), 

bebas merdeka (liberty), adil (justice), persamaan 

(equality), persaudaraan (brotherhood).
49

 Pemilu sama 

halnya dengan proses musyawarah dalam memilih 

pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka 

pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi khalifah. 

5. Bentuk Pemilihan Dalam Islam 

 Realita tersebut maka Mehdi Muzaffari ia 

mengatakan “Agama Islam dalam bentuk asalnya, tidak 

menetapkan cara atau prosedur tertentu dalam memilih 

seorang khalifah, pengganti Rasulullah. Kenyataan ini 

adalah suatu opini yang dipegang oleh sejumlah 

(jumhur) umat Islam, dalam madzhab sunni, tak adanya 

sebuah nash yang memberikan intruksi tentang cara-

cara pemilihan seorang pemimpin ini, menimbulkan 

berbagai cara yang berbeda dan prosedur empat 

                                                           
48 Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah 

Islam),terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Pers, 2015), 5. 
49 Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak,” Jurnal 

Moderat 5, no. 3 (2019): 213–26, http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2676. 
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khulafaur Rasyidin yang secara silih berganti 

memimpin masyarakat Islam selama 29 tahun (632-661 

M):
50

 

a. Pada pemilihan khalifah pertama (Abu Bakar 

Siddiq) yaitu dengan cara pembaiatan dari para 

sahabat, lalu diikuti oleh para kaum muslimin secara 

langsung. 

b. Dengan cara menyampaikan amanat oleh khalifah 

Abu Bakar kepada Umar bin Khattab ra sebagai 

pelanjutnya sebagai khalifah yang kedua. Tetapi 

setelah Abu Bakar wafat, Umar menyerahkan 

kembali kekuasaannya kepada umat Islam lalu 

beliau terpilih kembali melalui syura’. 

c. Membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari 

orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan 

aspirasi umat majelis tersebut memilih satu diantara 

mereka Utsman bin Affan ra sebagai khalifah ketiga. 

d. Pada pemilihan yang ke empat hampir sama dengan 

yang ketiga yaitu pemilihan dengan cara melalui 

perwakilan umat dan hasil dari penjaringan opini 

umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. 

Sebagai Khalifah ke empat dalam pemerintahan 

Islam. 

Itulah cara pemilihan kepala negara yang 

dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, dan untuk 

selanjutnya dalam sejarah Islam kita lihat untuk 

menentukan para pemimpin masa selanjutnya seperti 

pada masa Bani Umayyah, Abasiyah dan seterusnya 

yang paling dominan seperti sistem kerajaan. Pendapat 

ini juga disebutkan oleh Haykal menyatakan dalam 

                                                           
50 Sutisna, “Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum 

Positif Di Indonesia.", 93. 
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Islam tidak ada sistem yang baku yang harus dipegangi 

dalam pemilihan kepala negara.
51

 

Indonesia memiliki mayoritas penduduk 

beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian 

dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah 

bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam 

(termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk 

memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat 

atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam 

(Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu 

agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. 

Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya 

(wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka 

berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan 

zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas 

syariat. Salah satu cara di negara Indonesia dalam 

melaksanakan proses pemilihan pemimpin dengan 

adannya Pemilihan umum, yang kemudian dikenal 

dengan pemilu, dalam demokrasi Barat merupakan 

salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, 

sehingga apa pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat 

disalurkan maka pemilulah yang harus 

diselenggarakan.
52

 

Menurut ajaran Islam, dalam bentuk memilih 

pemimpin harus tetap mengupayakan Musyawarah 

bersama dalam arti batas yang sesuai dengan syariat 

Islam, Dan merupakan suatu bentuk kedaulatan rakyat . 

Tercantum dalam Q.S. surat Al – Ahzab ayat 36 : 
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 “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin 

dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila 

Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu 

ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 

tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai 

Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, 

sesat yang nyata”. (Q.S.Al–Ahzab {33}:36). 

Ayat diatas menunjukkan bahwa musyawarah 

adalah suatu ketetapan yang menunjukkan suatu bentuk 

kedaulatan rakyat harus dalam ketetapan Allah SWT 

dan Rasulnya. Karena pada dasarnya yang lebih 

berdaulat dan berkuasa yaitu Allah SWT. Disini suara 

rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja 

melakukaan perbuatan yang tidak sesuai dengan 

syariat. 
53

 

Dengan demikian, bahwa bentuk pemilihan 

dalam Islam dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di 

antara mereka. Di dalam sejarah peradapan Islam 

sebenarnya sudah mengenal metode untuk memilih 

pemipin umat, yang membedakan dengan metode yang 

sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai 

implementasi kedaulatan rakyat yang dimaksud versi 

demokrasi barat.
54
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6. Konsep Majelis Syuro’ 

Konsep syūra adalah salah satu konsep yang 

terdapat dalam Al- Qur‟an. Bahkan kata ini diagungkan 

oleh Allah SWT. dan diabadikan menjadi nama surat 

dalam Al-Qur‟an, yaitu surat Al-Syura, secara garis 

besar termasuk dalam pengelompokan surat Makkiyah 

yang terdiri dari lima puluh tiga (53) ayat, empat ayat 

di antaranya adalah ayat Madaniyah, sedangkan 

mayoritas ayat lainnya adalah ayat-ayat Makkiyah. 

Menelaah kata “Syura” dalam perspektif etimologi 

memiliki dua pengertian, yaitu: “menampakkan dan 

memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu”. 

Sedangkan dalam perspektif terminologi, terdapat 

beberapa definisi tentang Syura. Menurut Al-Raghib 

Al- Asfahani, Syura adalah “proses mengemukakan 

pendapat dengan saling  merevisi  antara peserta 

Syura”. Mayoritas fuqaha berpendapat, Syura adalah 

“proses interpretasi atau pendapat para ilmuan dan 

pemikir terhadap suatu permasalahan”.
55

 

Hal ini memberikan sebuah petunjuk yang sangat 

jelas bahwa konsep Syura adalah suatu tuntunan 

kehidupan yang sangat urgen dan tidak terlepaskan 

dengan kehidupan kaum muslimin pada segala kondisi 

dan situasi yang mereka alami. Konsep Syura dalam 

kehidupan bermasyarakat, sebagaimana perintah Allah 

swt. kepada Rasulullah saw. Untuk membangun 

komunikasi antar sesama umat manusia dengan 

mendahulukan moral yang baik dan akhlak yang

 agung. Allah swt. Berfirman dalam Surat Ali 

„Imran ayat 159 yang berbunyi : 

                                                           
55 Kasman Bakry, “Konsep Syūrā Dalam Al-Quran,” Nukhbatul ’Ulum 4, 
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.               

               

                      

        

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya 

kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 

mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah 

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Ali 

„Imran{3}:159). 

Ayat ini turun setelah peperangan Uhud dan 

peristiwa kekalahan kaum muslimin, yaitu ketika 

Rasulullah saw. berpendapat agar kaum muslimin tetap 

menunggu kedatangan musuh di kota Madinah, beliau 

meminta pendapat para sahabatnya, tentang strategi 

peperangan, apakah tetap tinggal di Madinah hingga 

menunggu kedatangan musuh ataukah menyambut 

mereka di luar Madinah. Akhirnya, mayoritas sahabat 

menyarankan untuk keluar Madinah menghadapi 

musuh dan beliau pun mengalah serta menyetujui 

pendapat mayoritas tersebut. Walaupun jika sekiranya 

mereka tetap bertahan di kota Madinah sebagaimana 

pendapat Rasulullah saw, maka kemungkinan besar 
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akan memenangkan peperangan saat itu. Hal ini 

menunjukkan komitmen Rasulullah saw. terhadap hasil 

keputusan bersama dalam musyawarah.
56

 

7. Partisipasi Politik Dalam Islam 

Perkara memilih pemimpin dalam tatanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu hal ini 

menjadi lebih wajib lagi. Ibnu Taimiyah menyatakan 

bahwa wilayat al-amr sebagai suatu kewajiban dan 

merupakan bagian terpenting dari ajaran agama bahkan 

agama tidak akan berdiri tanpa adanya wilayat al-amr 

tersebut. Atas dasar pertimbangan inilah ia menyatakan 

bahwa penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka 

bumi. Ibnu Taimiyah menambahkan “Bahwa selama 

enam puluh tahun berada di bawah pemimpin yang 

dzalim lebih baik dari pada satu malam tanpa 

pemimpin”.
57

 

 Proses Partisipasi politik dalam konsep Islam  

merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon 

yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai- nilai Islami. 

Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 

yang berbunyi : 

                    

                   

             

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
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menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha Melihat”. (Q.S. An-nisa‟{4}:58). 

Membahas tentang masalah pemimpin, Menurut 

al-Mawardi, seorang pemimpin merupakan cerminan 

dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin 

yang disebut juga dengan Imamah atau khilafah 

direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk 

menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi 

agama serta mengatur kehidupan dunia. Berdasarkan 

ijma` ulama adanya pelembagaan imamah atau khilafah 

adalah fardu kifayah.
58

 

Bahwa wewenang membuat segala hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan 

pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna 

mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada 

pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Oleh sebab itu, 

masyarakat wajib menaati perintah atau aturan-aturan 

yang berlaku dalam pemerintahan selama semua 

produk tersebut secara substansial tidak menentang 

dengan syariat, dan itu termasuk bentuk usaha 

dukungan atau disebut dengan ikut berpartisipasi.
59

 

B. Pemilihan Kepala Daerah 

1. Pengertian Pilkada 
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Pemilihan  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut 

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara 

langsung dan demokratis. Implementasi demokrasi di 

Indonesia salah satunya di wujudkan dalam 

penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung.
60

 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting 

kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. 

Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan 

wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung 

(indirect democracy). Pada system demokrasi tidak 

langsung (indirect democracy) atau demokrasi 

perwakilan (representative democracy), 

dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah 

benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga 

pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat 

melalui Pemilu. Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk 

memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme 

demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala 

Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-

kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya 

penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian 

mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah 
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dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat 

memperjuangkan kepentingan rakyat. 
61

 

Penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme 

pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan 

rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu 

prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang 

demokratis adalah adanya partisipasi politik. Sejalan 

dengan itu, juga menyarankan bahwa keterlibatan 

dibidang politik dalam negara demokrasi memang 

sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi lebih 

berarti sebab akan mengakibatkan pemerintah lebih 

tanggap dan mengembangkan kepribadian individu 

dalam masyarakat menjadi manusia susila dan 

warganegara yang bertanggung jawab. Keberadaan 

partispasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu 

yang krusial keberadaannya sebab Pilkada akan 

melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada 

menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena 

itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin 

harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih 

banyak berhenti pada proses pemilihan.
62

 

Pilkada secara langsung dapat diselenggarakan 

setelah terjadi perdebatan sengit mengenai 

mekanismenya apakah secara langsung atau oleh 

DPRD. Perdebatan ini pernah terjadi pada 2005 namun 

mengemuka lagi pada tahun 2014. Landasan filosofis 

yuridis yang mendasari dinamika perdebatan Pilkada 

adalah bunyi Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
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mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara 

demokratis. Frasa “dipilih secara demokratis” 

ditafsirkan tidak berarti Kepala Daerah harus dipilih 

secara langsung namun dapat pula dipilih secara tidak 

langsung sepanjang prosesnya demokratis.
63

 

Pilkada langsung menjadi realitas politik yang 

berguna dalam membangun proses demokratisasi di 

tingkatan lokal. Pelaksanaan pemilihan umum kepala 

daerah secara langsung menjadi langkah awal bagi 

masyarakat local dalam menata pemerintahan yang 

transparan dengan legitimasi langsung dari rakyat. Maka 

partisipasi dari rakyat sangat diperlukan dalam 

melaksanakan pilkada secara langsung.
64

 

Partisipasi rakyat menjadi indikator cukup 

penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan 

penyelenggaraan sebuah pemilihan. Meski, tinggi 

rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilihan tak selalu 

berkorelasi secara linier dengan kualitas pemilihan itu 

sendiri. Kualitas yang lebih menyandarkan pada upaya 

untuk memberi pemahaman tentang pemilihan melalui 

pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi serta 

artikulasi dan agregasi merupakan bagian penting dari 

penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas.
65

 

Dengan logika ini maka, penting melibatkan 
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masyarakat secara luas dalam pilkada dengan tetap terus 

meningkatkan kualitas penyeleng- garaan pilkada itu 

sendiri. Pilkada juga menjadi refleksi didalam melihat 

bagaimana geliat dinamika  politik dan pemerintahan 

lokal. Sebab melalui pilkada, masyarakat akan memiliki 

kepala daerah definitif yang dalam kapasitas dan 

kewenangannya akan menentukan masa depan daerah 

tersebut dalam lima tahun mendatang.
66

 

2. Tujuan Pilkada 

 Agenda politik nasional strategis dan memiliki 

aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas 

dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem 

politik Indonesia adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada). Bukan hanya mengejar target 

keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan 

pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di 

daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan 

Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil 

maksimal. Konstruksi politik beroperasinya sistem 

presidensial yang tidak terpencar masing-masing 

kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar 

belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan 

pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari 

pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada 

sebagai agenda nasional.
67

 

 Demokrasi  juga  menggariskan bahwa pilkada 

adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk 

menjalankan mekanisme check and balances terhadap 

partai yang berkuasa atau ruling party. Meski banyak 
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kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini 

cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang 

minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem 

penentuan/ pengisian jabatan-jabatan publik di semua 

negara demokratis. Artinya bahwa pilkada telah 

terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme 

universal dalam sistem politik di negara-negara 

demokratis.
68

 

 Pilkada  langsung  adalah  wujud nyata dari 

pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah 

dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan 

calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan 

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa 

dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang memiliki kursi di DPRD dengan, 

persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan 

dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan suatu 

pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala 

Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala 

Daerah yang memiliki visi meningkatkan kesejahteraan 

rakyat daerah.
69

 

 Harapan besar mengenai implikasi Pilkada 

langsung ini, rakyat  berharap dapat mengetahui dan 

memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, 

sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta 

wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih 

dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek 

hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 

pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui 
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pemahaman undangundang tersebut akan membuat 

rakyat menjadi  paham  politik,  membangun tingkat 

kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih 

kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang 

mempunyai pemikiran yang ingin membangun 

daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan 

publik yang lebih baik.
70

 

 Tujuan  utama  pilkada  adalah rakyat daerah bisa 

menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau 

dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat 

didaerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak 

dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan 

kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta 

menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan 

demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi 

minimalis dari Schumpeterian, pilkada merupakan 

sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi 

antara aktor politik untuk meraih kekuasaan;  partisipasi  

politik  rakyat untuk menentukan pilihan, serta 

liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.
71

 

 Pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa 

yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini 

merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang 

menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi 

dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya 

disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam 

menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, 

dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik 

yang harus dimiliki oleh  masyarakat daerah dalam 
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Pilkada ini.
72

 

 Pilkada mencerminkan adanya pelibatan 

masyarakat dalam sebuah proses politik di daerah. 

Cerminan terhadap pelibatan tersebut menyaratkan 

penyelenggaraan pilkada yang demokratis sebagai 

syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan 

dalam sebuah daerah. Sebab, pilkada adalah proses yang 

menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan. Pilkada 

sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk 

memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan 

daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir 

pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi 

rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan 

ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan 

menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. 

Ekspetasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar 

yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro 

rakyat.
73

 

 Pilkada serentak merupakan upaya untuk 

menciptakan local accountability, political equity dan 

local responsiveness. Dengan begitu, demokratisasi di 

tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan 

relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas 

kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus 

mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, 

politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik 

akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang 

diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, 

akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan 
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politik.
74

 

 Tujuan akhir dari sebuah penyelenggaraan 

pemilihan umum yaitu terbangunnya sebuah perubahan 

untuk memeperoleh keadilan bagi pembentukan 

pemerintahan yang baik. Selain itu perlu dijelaskan 

bahwa terbentuknya sebuah pemerintahan terjadi 

melalui mekanisme sistem pemilihan umum yang 

berkeadilan. Hal ini agar terwujud pergantian sistemn 

pemerintahan yang legalitasnya diakui oleh semua 

pihak.
75

 

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada 

Pemilu/Pilkada merupakan konsekuensi logis dari 

negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman 

untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. 

Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 

1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan 

negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari 

penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, 

Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang 

mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan 

pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Jimly 

Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan 

demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga 

bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi 

kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan 

pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan 
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Bermartabat.", 303.  
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secara langsung maupun tidak langsung.
76

 

Tahun 2020 ini Indonesia memang akan 

melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan 

umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala 

daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk 

daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, 

yang dilakukan secara bersamaan di daerah- daerah 

yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah 

dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, 

yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur 

untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk 

kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk 

kota. Ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar 

Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 ini merupakan 

Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan 

untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. 

Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 

2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, 

dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya 

diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena 

Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.
77

 

Indonesia memiliki agenda untuk 

menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah 

(Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Dengan 

diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 berarti 

pula merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61 

ayat (1) dapat terlaksana yang mana berbunyi 
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“Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 

dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 ”. 

Namun memang karena pandemi covid-19 ini pilkada 

serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang 

mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu 

“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan 

Desember 2020”, yang mana penundaan pilkada 

serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu 

bulan desember 2020.
78

 

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 

2020 di tengah pandemi COVID-19 ini dengan aturan 

yang berlaku tentunya memiliki dampak positif dan juga 

dampak negatif. Dampak positifnya antara lain : 

a. Amanat Regulasi yang berlaku tetap terlaksana. 

b. Hak Konstitusional Peserta Pilkada dan 

Masyarakat tetap terpenuhi. 

c. Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah 

daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat 

sementara. 

d. Mencegah Pembengkakan Anggaran. 

Dampak positif tersebut akan terwujud apabila 

penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dilakukan 
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dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara 

ketat dan baik. Selain dampak positif, dengan 

diselenggarakannya pilkada juga membuat 

kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan 

dampak negatif , antara lain : 

a. Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi. 

b. Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin 

rawan. 

c. Meningkatkan Angka Golput.
79

 

C. Partisipasi Politik 

1. Pengertian partisipasi Politik 

 Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars 

yang artinya bagian dan capere yang artinya 

mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan 

politik negara. Apabila digabungkan berarti 

“mengambil bagian”.Dalam bahasa inggris, partisipate 

atau participation berarti mengambil bagian atau 

peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan 

dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.
80

 

 Politik Berasal dari bahasa Yunani yaitu “Polis” 

yang berarti negara atau kota. Secara etimologi kata 

politik masih berhubungan erat dengan kata politis 

yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. 

Menurut Ramlan Surbakti Politik adalah proses 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk 

menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang 

tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
81
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 Partisipasi politik itu merupakan bagian penting 

dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan 

merupakan ciri khas adanya kesetaraan politik. Di 

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk 

dalam kategori negara bersifat demokrasi. Partisipasi 

politik merupakan suatu penentuan sikap dan 

keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan 

kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya 

individu terdorong untuk berperan serta dalam 

pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian 

dalam setiap pertanggung jawaban bersama.
82

 

Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu 

untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik 

melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan 

hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, 

mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak 

lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, 

bergabung dengan partai-partai atau organisasi-

organisasi independent, ikut serta dalam kampanye 

penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan 

pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuanya  

sendiri.
83

 

 Dalam definisi umum dapat dikatakan bahwa 

partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih 

pemimpin negara secara langsung maupun tidak 

langsung, mempengaruhi kebijakan politik (public 

policy). Kegiatan ini mencangkup tindakan seperti 
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memberikan suara dalam pemilihan umum, 

menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan 

(contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah 

atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau 

salah satu gerakan sosial dengan direct action, dan 

sebagainnya.
84

 

 Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik 

adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau 

mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti 

keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak 

mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik.
85

 Pendapat lain juga diungkapkan oleh Hebert 

McClosky bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan-

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana 

mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan 

penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung, 

dalam proses pembentukan kebijakan umum”.
86

 

Karena dalam meraih demokrasi, partisipasi 

politik merupakan unsur penting yang harus ada dalam 

setiap pemilihan Kepala Daerah. Kebebasan dalam 

mengeluarkan pendapat dan memilih suatu calon 

mutlak harus ada didalam suatu negara yang bercirikan 

demokrasi didalamnya, tak terkecuali diIndonesia. 

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan 

partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat 
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eksistensi demokrasi dalam suatu Negara.
87

 

 Semua rakyat yang ikut serta dalam partisipasi 

ialah warga negara Indonesia yang sudah menginjak 

usia 17 tahun. Sebagai bagian dari komponen bangsa, 

pemuda tidak dapat melepaskan diri dan menghindar 

dari politik. Oleh karena hakekat manusia termasuk 

pemuda adalah zoon politicon atau makhluk politik. 

Keberadaan dan kiprah manusia termasuk pemuda 

merupakan bagian dari produk politik dan terlibat baik 

langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak 

nyata dalam kehidupan politik.
88

 

2. Bentuk – bentuk Partisipasi Politik 

Berdasarkan bentuk partisipasi politik yang 

dilakukan dibeberapa negara, Huntington dan Nelson 

menemukan lima bentuk kegiatan utama yang 

dipraktikkan dalam partisipasi politik. Bentuk ini 

masing-masing memiliki tindakan dan pelaku yang 

berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu 

berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk 

mempengaruhi proses-proses politik, diantaranya 

kegiatan pemilihan,  lobbying,  kegiatan organisasi,  

mencari  koneksi,  (contacting), dan tindakan kekerasan 

(violence).
89

 

Ada beberapa bentuk Partisipasi Politik, 

diantaranya sebagai berikut :
90
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a. Partisipasi Vertikal 

Partisipasi Vertikal terjadi dalam bentuk 

kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil 

bagian dalam suatu program pihak lain, dalam 

hubungan antara masyarakat berada sebagai status 

bawahan, pengikut, atau klien. 

b. Partisipasi Horizontal 

Partisipasi Horizontal, masyarakat 

mempunyai prakarya untuk berpartisipasi horizontal 

satu dengan yang lainnya. 

Menurut Basrowi dilihat dari bentuknya, 

Partisipasi Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu :
91

 

a. Partisipasi Fisik 

Partisipasi Fisik adalah partisipasi masyarakat 

(orang tua) dalam bentuk meyelenggarakan usaha-

usaha pendidikan seperti mendirikan dan 

menyelenggarakan usaha sekolah. 

b. Partisipasi Non Fisik 

Partisipasi Non Fisik adalah partisipasi 

keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah 

dan pendidikan nasional dan meratanya animo 

masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan 

melalui pendidikan sehingga  pemerintah tidak 

mengalami kesulitan mengarahkan rakyat untuk 

bersekolah.  

Menurut Milbrath dan Goel, kegiatan partisipasi 

dibedakan menjadi:
92
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a. Kelompok apatis yaitu, orang yang tidak 

berpartisiapasi dan menarik diri dari proses politik. 

b. Spektator yaitu, orang yang setidak-tidaknya pernah 

ikut memilih dalam pemilihan umum. 

c. Gladiator yaitu, komunikator,spesialis mengadakan 

kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, 

dan aktivis masyarakat. 

d. Pengkritik yaitu, dalam bentuk partisipasi yang tidak 

konvensional. 

Sedangkan bentuk partisipasi politik menurut 

Milbrath dan Goel yaitu apatis, maksudnya orang yang 

tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. 

Spekator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah 

ikut memilih dalam pemilu. Gladiator, adalah mereka 

yang aktif terlibat dalam proses politik, misalnya 

komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat. 

Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi 

dalam bentuk yang tidak konvensional. Maksud dari 

penjelasan diatas bahwa bentuk dari kategori partisipasi 

yaitu orang yang pernah ikut dalam pemilu yang telah 

terdaftar di pemilihan tetap, orang yang aktif dalam 

proses politik seperti komunikator (ikut dalam partai), 

dan orang yang berpartisipasi tidak mengikuti aturan 

secara normal/umum.
93

 

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala 

proses politik berjalan secara stabill. Seringkali ada 

hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik 

belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk 

dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk 

melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula 
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proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan 

politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan 

kasempatan kepada masyarakat untuk 

mengaktualisasikan cita- citanya.
94

 

Cara partisipasi politik dapat didefinisikan 

sebagai cara partispasi politik dimana warga Negara 

melakukan berbagai usaha untuk mempengaruhi 

pembuatan kebijakan. Ada 3 jenis cara partisipasi yaitu 

: Interst Articulation, partisipasi jenis ini artinya 

individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan 

personal, organisasi formal atau informal serta berbagai 

macam proses Interest Aggregation, partsipasi politik 

jenis ini artinya seorang individu menyatukan aspirasi 

yang banyak beraneka ragam. Policy Making, 

partisipasi politik jenis ini artinya seseorang indivisu 

terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.
95

 

3. Tipologi Partisipasi Politik 

Tipologi yang terkait dengan informasi 

dikemukakan oleh Seligson yang berpendapat bahwa 

kepemilikan informasi tidak selalu menunjukkan bahwa 

individu merasa dia dapat mempengaruhi keputusan 

pemerintah. Kepercayaan terhadap institusi politik dan 

efikasi yang menjadi dasar dalam penentuan tipologi 

pemilih. Terdapat 4 pembagian partisipasi/pemilih 

sebagai berikut :
96

 

a. Pemilih yang setia, yaitu pemilih yang terlibat aktif 

secara politik, punya efikasi tinggi dan percaya ter- 

hadap institusi politik. 
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b. Pemilih yang teralienasi yaitu pemilih yang mem- 

iliki efikasi politik, mempunyai political interest 

tinggi tapi kepercayaan terhadap institusi politik 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Pemilih yang naif, yaitu pemilih yang tidak terlibat 

aktif, tidak memiliki efikasi, tidak memiliki ket- 

ertarikan politik tapi percaya begitu saja terhadap 

institusi - institusi politik. 

d. Pemilih yang apatis adalah pemilih yang mempu- 

nyai efikasi politik dan ketertarikan yang rendah 

serta memiliki rasa kepercayaan terhadap institusi 

politik yang rendah. 

Secara umum, tipologi partisipasi sebagai 

kegiatan dibedakan sebagai berikut :
97

 

a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang 

beroerientasi pada proses input dan output. Artinya 

setiap warga negara secara aktif mengajukan usul 

mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif 

kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan 

pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan 

untuk meluruskan kebijakan umum, memilih 

pemimpin pemerintah dan lain-lain. 

b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi 

hanya pada output, dalam arti hanya menaati 

peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan 

setiap keputusan pemerintah. 

c. Golongan putih (golput) atau sekelompok apatis 

karena menganggap sistem politik yang ada telah 

menyimpang dari sesuatu yang dicita-citakan. 
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4. Tujuan Partisipasi Politik 

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi 

pengambilan keputusan  pemerintah.  Partisipasi  dapat  

bersifat  individual  atau  kolektif, terorganisasi atau 

spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau 

dengan kekerasan, legal  atau  ilegal.  Partisipasi  

politik  merupakan  aspek  penting dalam  demokrasi  

karena  keputusan politik yang diambil oleh pemerintah 

akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan  

masyarakat  berhak  ikut serta menentukan isi 

keputusan politik.
98

 

Pemilih juga akan menilai kapabilitas sosok calon 

tersebut apabila ia dibandingkan dengan sosok 

pemimpin dari pemerintahan-pemerintahan 

sebelumnya. Dengan logika ini maka, penting 

melibatkan masyarakat secara luas dalam pilkada 

dengan tetap terus meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Pilkada juga 

menjadi refleksi didalam melihat bagaimana geliat 

dinamika politik dan pemerintahan lokal.
99

 

Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi 

rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi 

rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada 

akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi 

ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat 

pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan 

kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara 

bermartabat. Ekspetasi rakyat ini juga menuntut 

perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-

                                                           
98 Syahrial, Sosiologi dan politik, 52. 
99 akbar, “pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan 

lokal indonesia.", 99.  



 

 

57 

kebijakan yang pro rakyat.
100

 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan 

tersebut dapat ditarik bahwa tujuan untuk membangun 

karakter bangsa Indonesia, membentuk kecakapan 

partisipatif masyarakat yang bermutu dan 

bertanggungjawab sebagai bangsa Indonesia. Menurut 

pandangan Kunawi  pendidikan kewarganegaraan 

bertujuan membentuk kecakapan yang partisipatif 

warga yang bermutu dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga 

Indonesia yang cerdas, aktif dan kreatif, dan demokratis 

namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan 

dan integritas bangsa, serta mengembangkan kultur 

demokrasi yang beradab yaitu kebebasan, persamaan, 

toleransi dan tanggung jawab.
101

 

5. Dasar Hukum Partisipasi Politik 

Salah satu yang mendasari hukum berpartisipasi 

di Indonesia dimana berpartisipasi politik dijamin 

oleh negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 

Pasal 28, “Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul,  

mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  sebagainya  

ditetapkan dengan undang-undang ”. Juga  diatur  secara  

jelas  dalam  UU No. 12 Tahun 2005 mengenai jaminan 

hak-hak sipil dan politik, yaitu poin-poin dalam Pasal 

19 ayat 2 yaitu, Setiap orang berhak atas kebebasan 

untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk 

kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan 
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informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari 

pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis.
102

 

Partisipasi politik dalam pemilihan umum 

khususnya pemilihan kepala daerah merupakan salah 

satu contoh partisipasi politik di Indonesia yang 

mencerminkan nilai kebebasan, yaitu masyarakat diberi 

kebebasan penuh untuk memilih dan mendukung calon 

yang diinginkan.
103

 Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 

ayat 2 bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah 

wakil-wakil rakyat yang ditentukan oleh rakyat. Oleh 

sebab itu, untuk menentukan siapakah yang akan 

berwenang mewakili rakyat dilaksanakanlah pemilihan 

umum dengan cara  memilih wakil-wakil  rakyat serta 

salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara 

dibidang politik. 

Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi 

manusia yang sangat prinsipil, karena itu suatu 

keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakannya. 

Sesuai dengan asas bahwa rakyat yang berdaulat harus 

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. 

Apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu tanpa 

persetujuan dari wakil-wakil rakyat, pemerintah 

dianggap melanggar hak asasi manusia. 

D. Pemilih Pemula 

1. Pengertian pemilih pemula 

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru 

pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum 

(Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman 

pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), dan Presiden dan Wakil Presiden, 

gubernur,walikota.
104

 

Pemilih pemula itu sendiri dikategorikan sebagai 

pemilih yang sudah cukup secara usia yaitu, 17 Tahun 

atau lebih, sudah/belum menikah yang dalam hal ini 

memiliki hak pilih, yang sebelumnya belum termasuk 

pemilih sesuai undang–undang. Serta terdaftar sebagai 

calon pemilih, sebagai bukti dilihat dari kepemilikan e-

KTP. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-

undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 

1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan 

walikota menjadi undang-undang,
105

 diperkuat dalam 

Undang–Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu 

mengharuskan pemilih dinyatakan sah apabila memiliki 

e-KTP, apabila tidak memiliki maka warga  negara 

tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
106

 

Berkaitan dengan Pemilu menyalurkan hak 

pilihnya dalam Pemilu kali ini, begitu pun bagi 

kalangan pemilih pemula yang begitu antusias untuk 

memilih karena bagi sebagian besar pemilih pemula 

mereka sangat ingin datang ke Tempat Pemungutan 

Suara (TPS) karena Pemilihan Umum ini merupakan 

Pemilu pertama bagi mereka dan mereka tidak ingin 
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melewatkan momen tersebut. Pemilih pemula sangat 

aktif membicarakan masalah politik. Politik tidak lagi 

menjadi hal yang tabu di kalangan anak muda, banyak 

dari mereka yang ketika berkumpul dengan teman-

teman atau nongkrong santai sering berbicara masalah 

politik.
107

 

Partisipasi pemilih pemula pada Pilkada nanti 

sebagai generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan 

karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan 

yang berbeda dengan para pemilih di generasi 

sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal 

dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada 

umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau 

sekitarnya.
108

  

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah 

kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak 

pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu 

dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang 

ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun 

terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula 

tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, 

sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang 

ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam 

pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian 

kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, 

sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan 

terasa cukup merugikan bagi target-target suara 

pemilihan yang ingin dicapai.
109
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Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, 

mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 

tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali 

memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara 

kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula 

dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus 

akan perubahan dan  tipis akan kadar polusi 

pragmatisme.
110

 

Pemuda, dalam hal ini pemilih pemula sebagai 

agent of change, moral force, iron stock dan social 

control tentu memiliki kontribusi besar untuk 

mewujudkan kebangkitan bangsa. Ditambah lagi 

pemuda sekaligus kader intelektual untuk membagun 

bangsa yang nantinya akan menjabat sebagai pejabat- 

pejabat pemerintahan. Partisipasi dari para  pemuda 

sangat diperlukan sebab pemuda sangat berperan aktif 

dalam menjalakan politik di negara ini.
111

 

2. Faktor–faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 

pemilih pemula 

Faktor-faktor partisipasi yang dilakukan pemilih 

pemula dalam rangka Pemilu adalah Kampanye 

merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mempengaruhi dan menarik simpati serta mendapatkan 

suara sebanyak- banyaknya dari para pemilih agar 

dapat memilih calon tertentu dan memenangkannya. 

Kampanye adalah salah satu bagian yang penting alam 

kegiatan Pemilihan Umum. Sebagian besar Pemilih 

Pemula sudah mengetahui tujuan dari kampanye itu 

sendiri, yaitu untuk memberikan informasi Pemilu dan 
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memaparkan visi dan misi sehingga dapat menarik 

simpati unutk memilih.
112

 Terdapat beberapa alasan 

menurut Milbrath, diantara lain :
113

 

a. Pertama, Anggapan pemilih pemula bahwa 

kampanye merupakan suatu kegiatan yang menyita 

waktu dan berbenturan dengan kegiatan mereka 

sehari-hari mengakibatkan Pemilih Pemula ini 

enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan kampanye. Ada juga pemilih pemula yang 

berpendapat bahwa tidak mengikuti kampanye 

karena tidak suka dengan hiruk-pikuk keramaian 

suasana kampanye terbuka. Pendapat dari beberapa 

orang pemilih pemula tersebut menggambarkan 

kurangnya ketertatikan dari pemilih pemula untuk 

mengikuti kegiatan kampanye, terlepas dari 

merekea-mereka yang tidak biasa mengikuti 

kegiatan kampanye karena berbenturan dengan 

kegiatan sekolah. 

b. Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial 

seseorang. Status ekonomi, karakter suku, usia, 

jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik 

sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi 

politik. Para pemilih pemula mempunyai 

karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, 

namun dari berbagai macam perbedaan itu para 

pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan 

sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. 

Mereka mau berpartisipasi dalam pemilu dengan 

datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai 

dengan undangan yang mereka dapat. 
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c. Ketiga, menyangkut sistem politik dan sistem 

partai tempat seorang individu itu  hidup. 

Seseorang yang hidup dalam negara demokratis 

cenderung berpartisipasi dalam politik karena 

partai-partai politiknya cenderung mencari 

dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan 

massa. Para pemilih pemula mempunyai 

karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, 

namun dari berbagai macam perbedaan itu para 

pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan 

sadar akan hak politik mereka, peran mereka 

sebagai masyarakat. 

d. Keempat ialah berupa perbedaan regional. 

Perbedaan regional ini merupakan aspek 

lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan 

watak dan tingkah laku individu, sehingga 

mendorong perbedaan perilaku politik dan 

partisipasi politik seseorang. Hampir setiap 

daerahnya aman dan kondusif, sehingga semua 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu 

termasuk para pemilih pemula. Para pemilih 

pemula di berpartisipasi dalam pemilu berdasarkan 

keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari 

pihak lain, tidak adanya suatu hal yang otoriter. 

Menurut Subakti beberapa faktor yang 

menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut 

dalam proses politik antara lain :
114

 

a. Status sosial dan Ekonomi 

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam 

masyarakat karena keturunan, pendidikan dan 
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pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah 

kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat 

berdasarkan pemikan kekayaan. Seseorang yang 

memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan 

tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi 

juga mempunyai minat dan perhatian pada politik. 

b. Situasi 

Menurut Subakti, situasi politik juga di pengaruhi 

oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara 

langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang 

lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan 

ancaman. 

c. Kesadaran politik 

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga 

Negara yang menyangkut tentang pengetahuan 

seseorang tentang lingkungan masyarakat dan 

politik, dan menyangkut minat dan perhatian 

seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan 

politik tempat dia hidup. 

d. Kepercayaan terhadap pemerintah 

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian 

seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai 

pemerintah dapat di percaya dan dapat 

diipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan 

kebijakan-kebijakan atau pelaksana pemerintahan. 

e. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media 

massa dan diskusi- diskusi formal. 

Hal yang sangat wajar bagi para pemilih pemula 

yang rata-rata umurnya berkisar 17-21 tahun itu. Hal 

inilah yang menjadikan pemilih pemula enggan 

melakukan kegiatan politik yang umumnya menyita 
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waktu yang banyak. Tuntutan sebagai pelajar dan 

bekerja menjadi alasan utama bagi para pemilih pemula 

enggan melakukan kegiatannya di bidang politik. Peran 

pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan 

sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka 

terhadap pribadinya, selalu menjadi faktor utama yang 

menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan 

pemilihan umum.
115

 

Minder ini biasanya disebabkan oleh tingkat 

pendidikan yang rendah atau minimnya pengalaman 

dalam kegiatan politik maupun tingkat sosial ekonomi 

yang rendah. Mereka menyadari bahwa kenyataan yang 

ada dalam masyarakat adalah politik lebih berhak  bagi 

mereka yang punya pengalaman dan mempunyai status 

sosial ekonomi yang cukup. Keikutsertaan pemilih 

pemula dalam dunia politik, bagi beberapa pemilih 

pemula adalah satu hal yang istimewa. Sehinga mereka 

berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun dalam 

dunia politik adalah orang-orang kaya, berpendidikan 

ataupun orang yang suda berpengalaman dalam dunia 

politik.
116
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