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ABSTRAK
Netralitas adalah suatu keadaan tidak memihak; netral.
Netralitas Aparatur Sipil Negera mutlak diperlukan mengingat tugas
dan kedudukan ASN sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan
pelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh
partai politik dan menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan
ASN, serta agar memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya
pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka ASN dilarang menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam pesta demokrasi
pemilihan kepala daerah, Netralitas ASN merupakan hal yang perlu
terus dijaga dan diawasi, agar event Pemilu atau Pemilihan dapat
berjalan secara jujur (fire play) dan adil antara calon yang memiliki
kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di
lingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan itu Bawaslu
sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki
fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti
temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik
pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar
kepemiluan atau pemilihan (hukum lainnya). Permasalahan penelitian
yang penulis ajukan yakni, Peran dan fungsi Bawaslu dalam
mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
memilih kepala daerah dan Analisis siyasah syar‟iyyah terhadap
pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih
kepala daerah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau
pada informan yaitu pada pegawai atau pejabat di Bawaslu Kota
Bandar Lampung.
Bila ditelisik dari pandangan Siyasah Syar‟iyyah Terhadap
Pelanggaran Netralitas oknum ASN yang mengikuti perintah
atasannya (tidak netral) untuk ikut serta dalam membantu salah satu
calon walikota atau wakil walikota Bandar Lampung dalam pencarian
suara tidak sejalan dengan pandangan Islam, karena telah melanggar
apa yang disumpahkan yakni tidak mentaati undang-undang yang
ditetapkan oleh pemerintah. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran
tersebut ialah salah seorang lurah memasang banner salah satu bakal
calon kepala daerah di kantornya, kemudian adanya bantuan sosial
ii

dari pemkot Bandar Lampung yang dipasangi banner bakal calon
kepala daerah, dan ada juga yang memakai kaos salah satu bakal calon
kepala daerah saat sedang membagikan bantuan sosial serta
Melakukan foto bersama calon atau paslon dengan mengikuti simbol
gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan
Kemudian dalam hal ini Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai
penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk
pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar
itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak
hanya dalam kontek penegakan hukum ansich (pro justitia) tetapi juga
dalam kontek melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu
masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat
melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan
hukum.
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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”.
(QS. An-Nisa: 59)1
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari
kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi,
sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang
terdapat dalam judul ini Adapun judulnya adalah : “Analisis
Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Fungsi dan Peran Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran Netralitas
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar
Lampung). Berikut uraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut :
1. Analisis adalah penyidikan terhadap peristiwa yang berupa
suatu karangan perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui
peristiwa yang sebenarnya. 1
2. Siyasah syar‟iyyah adalah secara sederhana diartikan sebagai
ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan
yang berdasarkan syariat. 2 Berdasarkan hakikat siyasah
syar‟iyyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber
pokok siyasah syar‟iyyah adalah Al-qur’an dan Al-sunnah.
Siyasah syar‟iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu
yang mempelajari pengaturan urusan masyarakat dan negara
dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang
dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan
jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan
kemaslahatan masyarakat.
3. Fungsi dan Peran, Fungsi adalah tugas atau tujuan alami dari
seseorang sedangkan peran adalah bagian yang dimainkan
oleh seseorang dalam situasi tertentu. 3
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga
penyelenggara
pemilu
yang
bertugas
mengawasi
1

Petra Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern
English Press, 1999), h. 61.
2
Syekh Abdul, Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqih (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1993), h. 123.
3
https://kompasiana.com diakses pada 13 mei 2020 pukul 19.00 WIB
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2
penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. 4
5. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar. 5
6. Netralitas, Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
diartikan sebagai keadaan dan sikap netral (tidak memihak,
bebas).6
7. Aparatur Sipil Negara yang biasa disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintahan.7
8. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada adalah pemilihan
umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang
diusulkan oleh Partai Politik. 8
Dari beberapa penjelasan diatas, dapatlah penulis
tegaskan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu
Analisis Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Fungsi dan Peran Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala
Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Bawaslu Kota
Bandar Lampung).
B.

Latar Belakang Masalah
Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan
UUD 1945 sebagai landasan ideologi pancasila. Dan menganut
azas demokrasi yaitu dijalankan dari rakyat oleh rakyat untuk
rakyat di mana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda
pemerintahan dalam suatu negara. Adapun pengertian dari
demokrasi secara umum adalah sebuah format pemerintahan
dimana tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang setara dan

4
Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum
diunduh pada (10 Maret 2020 19.54 Wib)
5
Ibid., h. 890
6
Ibid., h. 960.
7
Pasal 1, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
8
Kancil, Pemilihan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Jakarta: Rineka Cipta,2005), h. 4.

3
juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemelihan suatu
keputusan yang nantinya akan memuncul kan dampak di dalam
kehidupan rakyat atau warga Negara. Sistem politik dalam
sebuah Negara akan di sebut demokratis apa bila ada tindaknya
tinggi rendahnya, tingkat partisipasi warganya. Hak pilih menjadi
instrumen yang penting keberadaanya dalam menjalankan suatu
sistem politik yan demokratis. 9
Berbicara mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat
dan pikiran merupakan indikasi bahwa suatu negara
melaksanakan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara
demokrasi, hal ini sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (2) UUD
1945 yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.Salah satu bentuk mengeluarkan
pendapat dan pikiran adalah hak memberikan suara atau memilih
khususnya berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di
Indonesia. Dalam Demokrasi, Pemilu merupakan cara terbaik dan
bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dan
memilih Presiden/ Wakil Presiden, Anggota Dewan dan Kepala
Daerah. Dibalik negara yang maju terdapat rakyat yang aktif dan
positif. Demokrasi perlu di kelola supaya hak suara dapat
mendukung lahirnya para pemimpin bangsa yang baik dan
mampu mengelola bangsa dengan baik.
Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ASN, terlebih
dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN.
Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada pasal 1 angka
1 UU No. 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ASN adalah
profesi bagi PNS yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS
menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang
bekerja untuk pemerintah atau negara.10
Pilkada langsung ini mulai diselenggarakan pertama kali
di Indonesia pada Bulan Juni 2005 atau sejak berlakunya
9

Moh Mahfud MD, Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan
Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia, (Jakarta :
Konstitusi Press, 2012), h. 12.
10
Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h. 31.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah. Perubahan tatanan sistem Pilkada dari tidak langsung
menjadi langsung diharapkan mampu menjaring calon-calon
pemimpin kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan
keinginan rakyat dan pemimpin yang mementingkan kepentingan
rakyat serta dapat terlaksana dengan demokratis.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat memicu
pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pilkada.
Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu
memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Seharusnya
birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik
dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada
masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak
dan obyektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat
melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses pilkada
diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji. Pada pelaksanaan
Pilkada serentak di Indonesia yang ditujukan untuk memilih
kepala daerah di 171 daerah yang tersebar 17 provinsi, 39 kota
dan 115 kabupaten. 11
Pemilihan secara langsung bukanlah hal yang baru bagi
rakyat Indonesia, karena sebelumnya telah dilaksanakan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung juga.
Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah
telah dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan Pilkada secara langsung telah
membawa perubahan terhadap budaya pemerintahan di tingkat
daerah, dalam hal ini reposisi relasi birokrasi dengan politik,
khususnya masalah netralitas birokrasi terhadap politik.12 Pilkada
secara langsung dan serentak merupakan situasi yang berbeda,
11

https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelarpilkada-serentak-27-juni-2018 , koran online, (diakses pada Tanggal 30 Agustus
2020), pukul. 17.13.
12
Sudiman Dalim, Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam
Pilkada, (Jakarta : Titian Pena Abadi, 2010), h. 5.
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mengingat besarnya kewenangan daerah sejak digulirkannya
otonomi daerah. Kepala daerah paling berperan dalam
menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan
kata lain masyarakat lebih banyak berharap kepada kepala daerah
dalam memperbaiki kondisi yang telah ada.
Menjelang pilkada serentak 9 Desember 2020, Panitia
pengawas pemilu atau Bawaslu di Kota Bandar Lampung telah
menemukan oknum ASN setempat yang diduga melanggar
netralitas ASN, sedikitnya 3 oknum ASN setempat yang sudah
dipanggil yaitu tiga lurah terkait netralitas dalam tahapan
pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Para ASN mengajak
sanak saudara untuk ikut memilih calon yang dijagokannya.
Kegiatan penggalangan dan memobilisasi masa ini bukan sematamata untuk dirinya sendiri, tetapi ada beberapa ASN yang
mengaku karena diperintahkan atasannya langsung. 13
Persoalan netralitas ASN memang masih sering timbul
dalam Pilkada. Netralitas ASN dalam kontestasi politik
merupakan kajian hukum kepegawaian. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Utrecht, bahwa hukum administrasi menguji
hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan
para pejabat (amsdragers) administrasi negara melakukan tugas
mereka yang khusus. 14 Pada satu sisi, ASN adalah aparatur
pemerintah yang dituntut melaksanakan tugas pemerintahan untuk
memberikan pelayanan publik, sedangkan di sisi lain ASN juga
anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan
politis maupun ekonomis yang menyangkut pilihannya dalam
Pilkada. Seringkali kepentingan- kepentingan tersebut lebih
dominan sehingga yang diharapkan sebagai pemilihan yang jujur
dan adil tidak terpenuhi.
Masa reformasi salah satu sikap Keputusan Munas ke-5
KORPRI yang merupakan satu-satunya organisasi ASN di luar
kedinasan, menyatakan “ASN tidak melibatkan diri dalam
kegiatan partai politik”. Hampir semua bidang kehidupan diatur
13

https://lampung.antaranews.com diakses pada 15 juni 2020 pukul 19.00
Sri Hartini, “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”
didalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9. No. 3, (2009), h. 25.
14
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oleh peraturan perundang-undangan, melalui penormaan terhadap
tingkah laku manusia hukum mencakup hampir semua bidang
kehidupan manusia. 15 Termasuk pengaturan dalam Pilkada,
terdapat 3 regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No.
10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. 16
Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), menentukan bahwa
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik, sedang Pasal 12 menyatakan Pegawai
ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik
yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sebagai aparat birokrasi pemerintah dapat dijaga
netralitasnya dalam pelaksanaan fungsinya, maka rakyat secara
keseluruhan dapat terlayani dengan baik dan profesional.
Birokrasi yang netral tidak mengutamakan dan memihak kepada
salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Pemihakan
kepada kepentingan seluruh rakyat ini sama dengan melaksanakan
demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu
kekuatan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan
memberikan peluang terhadap suburnya penyalahgunaan
kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sedangkan dalam Agama Islam seorang pegawai yang
netral itu harus yang amanah, ia harus berlaku adil, tidak
memihak dan berbuat curang. Masalah keadilan Allah SWT.
tegaskan di dalam al-Qur’an yaitu:

15

EsmiWarassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang :
Pustaka Magister, 2014), h. 71.
16
Harry Setya Nugraha, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam
Pilkada Tahun 2018”, dalam Jurnal Justisi Hukum, Vol 3, No. 1, (2018), h. 27-28.
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135).17
Adapun Ketidak adilan hanya akan mengakibatkan
terjadinya kerusakan, dimana orang yang salah diberi amanah,
sedangkan orang yang benar dituduh sebagai pembuat onar.
Ketidak adilan akan semakin mempercepat terjadinya kericuhan,
kegaduhan bahkan kehancuran jika dilakukan oleh seorang
pemimpin atau penguasa, sementara tidak ada satu pihak pun
yang memberikan perimbangan pendapat. Berdasarkan uraian
permasalahan di atas, maka penulis memandang perlu untuk
melakukan penelitian mengenai Analisis Siyasah Syar‟iyyah terhadap
Fungsi dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap
Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan
Kepala Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Bawaslu Kota
Bandar Lampung).

17

Q.S An-Nisa’ : 135
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C. Identifikas/Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini
dapat diidentifikasi permasalahan nya sebagai berikut :
a. Fungsi dan Peran Bawaslu terhadap pelanggaran
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
memilih Kepala daerah.
b. Analisis Siyasah Syar‟iyyah terhadap pelanggran
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
memilih kepala daerah.
2. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus,
sempurna, dan mendalam maka penulis memandang
permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi
variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya
berkaitan dengan Analisis Siyasah Syar‟iyyah terhadap
Fungsi dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam Pemilihan KepalaDaerah Bandar
Lampung (Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar Lampung).
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah
dalam penerlitian ini adalah:
1. Bagaimana fungsi dan peran Bawaslu terhadap pelanggaran
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih
kepala daerah?
2. Bagaimana analisis siyasah syar‟iyyah terhadap pelanggaran
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih
kepala daerah?
E.

Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini
adalah sebagai berikut:

9
1.

2.

Untuk mengetahui fungsi dan peran Bawaslu terhadap
pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
memilih kepala daerah.
Untuk mengetahui analisis siyasah syar‟iyyah terhadap
pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
memilih kepala daerah.

F.

Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal
yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk
pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tatanegara,
khususnya dalam mengkaji mengenai Fungsi dan Peran
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap
Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi akurat kepada masyarakat umum serta pihakpihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi hukum
maupun bagi mahasiswa hukum mengenai Fungsi dan
Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung.

G.

Kajian Peneliti Terdahulu
Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian
yang sudah di lakukan oleh para peneliti terdahulu ada
beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang penilitian teliti
ini sebagai berikut :
Pertama, Hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang di
lakukan oleh Rahma Andayani yang berjudul,”pelaksanaan
prinsip Netralitas pegawai Negeri sipil dalam pemilihan umum
kepala daerah kota Yogyakarta” Skripsi Fakultas Hukum
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Univesitas Muhamadiyah Yogyakarta. 18 Ia membahas tentang
Bagaimana Pengaturan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil
dan Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota
Yogyakarta. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah
jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan metode
analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menekankan
pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian dan
akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif yang berpedoman pada perundang-undangan yang
ada. Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini adalah
dalam pemilukada di Kota Yogyakarta tidak terdapat PNS yang
terbukti tidak netral. Sebab netralitas PNS harus tetap netral
karena PNS merupakan salah satu panutan bagi masyarakat.
Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Gema Perdana
yang berjudul “Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi
Birokrasi Protecting The ASN Neurality From Bureaucracy
Politicizatio” Jurnal politik, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia 2019. 19 Ia membahas tentang Netralitas ASN dan
politisasi birokrasi masih menjadi permasalahan yang perlu
segera diatasi. Tulisan ini membahas mengenai sejarah
pengaturan netralitas ASN; pengaruh politisasi birokrasi
terhadap netralitas ASN; dan peran KASN untuk mewujudkan
netralitas ASN. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum
normatif (normative legal research), dengan menggunakan
pendekatan sejarah (historical approach) dan peraturan
perundang-undangan (statute approach). Tulisan ini bertujuan
memberikan kontribusi dalam perumusan manajemen ASN
yang bebas dari intervensi politik dan bekerja semata-mata
untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam sejarahnya,
netralitas ASN sangat dipengaruhi oleh keinginan dari
18
Rahma Andayani yang berjudul,”pelaksanaan prinsip Netralitas pegawai
Negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah kota Yogyakarta” Skripsi Fakultas
Hukum Univesitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018.
19
Perdana Gema, “Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi
Protecting The ASN Neurality From Bureaucracy Politicizatio” Jurnal politik,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
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pembentuk undang-undang. Pejabat publik, baik berasal dari
politik ataupun independen, tidak seharusnya menempatkan
ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.
Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Sudirman
yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Parepare”. Ia
membahas tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota
Parepare belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak
ditemukan ASN yang tidak netral. Hal tersebut disebabkan
karena adanya calon petahana atau incumbent. Dimana sampai
memasuki tahapan kampanye jumlah ASN yang diduga tidak
netral sebanyak 52 (lima puluh dua) orang ASN. Sedangkan
pada pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada
Aparatur Sipil Negara yang tidak netral pada pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare juga belum
sepenuhnya terealisasi. Hal ini terjadi karena pada tahap
penjatuhan sanksi Komisi Aparatur Sipil Negara kurang
merespon mengenai laporan dari Panwaslu terhadap 50 (lima
puluh) oknum Pegawai ASN diduga melakukan pelanggaran.
Sampai saat ini, baru 19 (sembilan belas) oknum Pegawai ASN
yang ditindak lanjuti20.
Dari ke tiga hasil penelitian terdahulu tersebut diatas,
setelah penulis kritisi ternyata terdapat persamaan dan
perbedaan, diantaranya :
1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Rahma Andayani. Persamaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Andayani
yakni sama-sama meneliti tentang Badan Pengawas Pemilu,
Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti,
peneliti menganalisis terkait fungsi dan peran bawaslu dalam
mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara
20

Sunarti Sudirman, “Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Parepare. Dalam Skripsi Program Sarjana
Prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin,
Makasar, 2018.
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(ASN) dalam pemilihan kepala daerah kota Bandar
Lampung. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan
Rahma Andayani meneliti tentang pelaksanaan prinsip
netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan
umum kepala daerah di kota Yogyakarta.
2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Gema Perdana, Persamaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Gema Perdana yakni
sama-sama meneliti tentang netralitas Aparatur Sipil Negara
(ASN). Perbedaannya terletak pada masalah yang akan
diteliti, peneliti menganalisis terkait pelanggaran netralitas
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah
kota Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian yang
dilakukan Gema Perdana meneliti tentang sejarah
pengaturan netralitas ASN; pengaruh politisasi birokrasi
terhadap netralitas ASN; dan peran KASN untuk
mewujudkan netralitas ASN.
3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Sudirman, Persamaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Sudirman
yakni sama-sama meneliti tentang netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN). Perbedaannya terletak pada masalah yang
akan diteliti, peneliti menganalisis terkait fungsi dan peran
bawaslu dalam mencegah pelanggaran netralitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah kota
Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian yang
dilakukan Sunarti Sudirman meneliti tentang penerapan
peraturan perundang-undangan dalam prakteknya dalam
masyarakat.
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana suatu
penelitian itu di laksanakan, metode penelitian juga
membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan

13
penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu penelitian. 21
Metode penelitian terdiri dari:
1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan
dilapangan atau pada informan yaitu pada pegawai di
Bawaslu Kota Bandar Lampung. Proses Penelitian ini
mengangkat data dan pemasalahan yang ada secara langsung
tentang berbagai hal yang behubungan pada permasalahan
yang akan di bahas secara rasional, sistematis, dan teoritis.
Dalam hal ini penelitian dilakukan pada pegawai yang
bekerja di Bawaslu Kota bandar lampung.
2. Sifat penelitian
Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif
dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang
dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data
tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan
dan dokumentasi, sehingga yang menjadi tujuan dari
penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita
empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan
tuntas. 22 Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan dan
mengambarkan kondisi objektif pelaksanaan fungsi dan
peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan
Fungsi dan Peran terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota
Bandar Lampung.
3. Partisipan dan Lokasi Penelitian
a. Partisipan
Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah
informan yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik
penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data purposive sampling yaitu

21
Susiadi, Metode penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung), h. 26.
22
Arikunto, Suharsim, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 10.
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memilih informan yang dianggap layak dan
reprensentatif dalam memberikan infromasi dan fakta.
1) Terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada tahun
2020.
2) Mengetahui banyak informasi terkait pemilukada
tahun 2020.
Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat
beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan
infroman serta memiliki kesesuain dengan kriteriakriteria penetapan sampel penelitian sebagaimana
dijabarkan di atas, adapun infroman pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Informan Penelitian
No Nama
Umur
Jabatan
1. Candrawansah
42 Tahun
Ketua Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Kota
Bandar Lampung
2.

Yahnu
Wiguno
Sanyoto

38 Tahun

Anggota
Devisi
Penindakan,
Badan
Pengawas
Pemilu
(Bawaslu) Kota Bandar
Lampung

3

M. Asep Setiawan

40 Tahun

Anggota Devisi SDM
Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kota Bandar
Lampung

b. Lokasi Penelitian
Bawaslu provinsi Lampung berlokasi di Jl.
Way Besai No. 1, Pahoman, Kec. Teluk Betung Utara,
Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini
dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung,
pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun

15

4.

23

informasi bisa langsung didapat dari lokasi yang telah
ditentukan oleh penulis.
Sumber data
Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini
ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan data
sekunder :
a. Data Primer
Data Primer adalah data utama yang digunakan
peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah
penelitian yang sedang di kaji sumber data primer
adalah data utama dalam suatu penelitian digunakan
sebagai pokok yang di peroleh melalui interview. 23
Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data
primer adalah pegawai Bawaslu kota Bandar
Lampung. Data primer dalam studi lapangan pada
penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara
berupa pertanyaan yang di ajukan penulis pada
informan serta penyelidikan terhadap permasalahan
penelitian, dan partisipasi artinya peneliti ikut serta
dalam kegiatan masyarakat tersebut supaya lebih
mendapatkan data penelitian yang lebih akurat. Jadi
data primer berupa hasil hasil wawancara dan juga
dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan
Bawaslu Kota Bandar Lampung.
b. Data sekunder
Data sekunder menurut Abdurahmat Fhatony
adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun
dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data
geografis suatu daerah dan sebagainya. 24 Data
sekunder adalah data yang dipergunakan untuk
medukung data primer yang di proleh melalui studi
pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian

Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial konsep-konsep Kunci,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015), h. 250.
24
Syarifudin Hidayat, Metodologi Ppenelitian, (Bandung: Mandar Maju,
2002), h. 21.
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5.

6.
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lapangan maupun dokumen-dokumen resmi, bukubuku, jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang berkaitan
dengan fungsi dan peran Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung.
Teknik Pengumpulan Data .
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang
tidak langsung di tunjukan pada subyek peneliti,
namun melalui dokumen dokumen yang di gunakan
dapat berupa buku harian surat pribadi laporan
notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial
dan dokumen lainnya. 25
Studi dokumentasi sangat besar manfaatnya
karena dapat mengambarkan latar belakang masalah
penelitian juga dapat di jadikan bahan pengecekan
terhadap kesesuain data dan teknik ini di gunakan
untuk mengumpulkan data-data tertulis.
b.
Interview (wawancara)
Interview atau wawancara adalah teknik
pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
langsung oleh pewawancara kepada informan dan
jawaban-jawaban informan di catat dan di rekam. 26
Dilakukan dengan wawancara mendalam dan terbuka.
Tehnik Pengolahan Data
Setelah data terkumpul kemudian dilakukan dengan cara :
a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data
yang telah karena kemungkinan data yang masuk
(Raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan
meragukan.
Tujuan
Editing
adalah
untuk
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat
pada
pencatatan
dilapangan
dan
bersifat

Ibid,. h. 170.
Sugiono, Metode Penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif dan
kuantitatif dan R&R, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 158.
26
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27

koreksi.sehingga kekurangannya dapat di perbaiki dan
di lengkapi.
b. Koding adalah mengklarifikasi jawaban-jawaban dari
pada responden kedalam kategori-kategori biasanya
klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan
kode/tanda berbentuk angka pada masaing-masing
jawaban.27
c. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun
ulang data secara teratur, berutan dan logis,sehingga
mudah di pahami dan di interpretasikan.
d. Penyusunan atau Sistematis data (contructing dan
systematizing) yaitu pengelompokan secara sistematis
data yang suda di edit dan diberi tanda menurut
klasifikasi dan dan urutan masalah.
Metode Analisis Data
Penulis mengunakan metode kualitatif yaitu suatu
prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis
maupun lisan dari orang-orang dan data dikumpulkan
bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut dari
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
. Dengan kata lain metode kualitatif artinya
menguraikan data sehingga mermudahkan interpetasi data
dan pemahaman hasil analisis metode ini melalui tahapan
wawancara, atau penelaahan dokumen.
Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis
normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum
positif 28 . Dalam mengolah hasil data penulis juga
mengunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan
bertawal dari yang khusus,lalu pada umum lalu penulis

Ibid, h. 182.
Ibrahim Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
(Malang: Bayumedya Publishin, 2006), h.295.
28
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mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan
yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan. 29
Sistematika Pembahasan
Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis
menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang
bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan
memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam
penelitian ini. Adapaun sistematika pemabahasan dalam
penulisan ini sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar
belakang penulisan skripsi dengan judul Analisis Siyasah
Syar‟iyyah terhadap Fungsi dan Peran Badan Pengawa
Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran Netralitas
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah
Bandar Lampung (Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar
Lampung). Kemudian dalam bab ini juga memuat penegasan
judul, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian
terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
Bab II Landasan Teori
Bab ini merupakan landasan teori yang berisi
pengertian pemilihan umum, tata cara pemilu di Indonesia,
hak pilih dan permasalahannya, hak dan kewajiban
penyandang disabilitas dalam pemilu, serta demokrasi dalam
Islam dan penjelasan yang berkaitan dengan skripsi.
Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian
Bab ini merupakan bab yang menjelaskan
pendeskriskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan
data penelitian.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan
tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam
29

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 1995), h. 135.
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penelitian ini, yang menjelaskan tentang Analisis Siyasah
Syar‟iyyah Terhadap Fungsi dan Peran Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran Netralitas
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah
Bandar Lampung (Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar
Lampung).
5. Bab V Penutup
Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang
mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Analisis
Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Fungsi dan Peran Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan
Kepala Daerah Bandar Lampung (Studi Kasus di Bawaslu
Kota Bandar Lampung).

20
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan
pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan
pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang
bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima)
tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam
pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang
bersifat nasional, tetap dan mandiri”
Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang
dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan
pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon
yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas
pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk
mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima
pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. 30
Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU,
memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI
termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan,
kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas
di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga
negara yang berada di luar Indonesia. Adapun wilayah kerja
Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang
berbunyi:
1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
30
Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2017), h. 34.
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Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.
Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama
lain/kelurahan.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan
Republik Indonesia.
Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga
pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk
untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya
kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen
Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan
yang berkarakter.
Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu/Pilkada yang
independen yaitu:31
1. Dibentuk berdasarkan perintan konstitusi atau undang-undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada. Dengan
begitu, Panitia Pengawas tidak hanya bertanggung jawab
terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi
juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang
mereka anggap mampu.
Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2011,
Bawaslu berwenang menerima laporan adanya dugaan
pelanggaran. UU No. 8 Tahun 2012 kemudian menjabarkan lebih
lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut. Terdapat 3 (tiga) jenis
pelanggaran dalam Pemilu, yaitu:
Pertama, pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu
adalah suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis
yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan
31
Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu
di Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 107.
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umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan
dalam semua tindakan dan ucapan. Serta pelanggaran terhadap
etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah
dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara
Pemilu. 32 Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya
ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal
159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP
mempunyai tugas antara lain:33
1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas
aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Pengajuan Pengaduan dan/atau Laporan dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:34
1. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu
yang menjabat sebagai:
a. Anggota KPU;
b. Anggota Bawaslu;
c. Anggota (Komisi Pemilihan Umum) KPU;
d. Anggota Bawaslu Provinsi;
2. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu
yang menjabat sebagai:
a. Anggota KPU Kabupaten /Kota;
b. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
c. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
d. Anggota Panwaslu Kecamatan;
e. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
f. Anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau
g. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS).
32

Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

33

Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum
Umum
34
Modul Workshop penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan
Gubernur, Bupati/Walikota
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Kedua, pelanggaran administrasi Pemilu adalah
pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme
yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam
setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 35
Penyelesaian
Pelanggaran
Administratif
Pemilu,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
yaitu: 36 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan
memutus pelanggaran administratif Pemilu. (2) Panwaslu
Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat
rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran
administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara
berjenjang. (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara
terbuka. (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak
lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan
investigasi. (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran
administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
dapat dilakukan sebagai berikut: 37
1. Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada
Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas
TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau
ditemukannya pelanggaran Pemilihan

35

Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

36

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum
Umum
37
Modul Workshop penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan
Gubernur, Bupati/Walikota
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2. Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran
administrasi pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya.
Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas
TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari
setelah laporan diterima.
3. Dalam hal diperlukan Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL), dan pengawas TPS dapat meminta
keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2
(dua) hari.
4. Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi
pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatannya.
5. Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas
pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
6. Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan
yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota. Pengawas Pemilihan merekomendasikan
untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota;
7. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau
Panwaslu Kabupaten/Kota;
8. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan
pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya;

26
9. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari
sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu
Kabupaten/Kota diterima;
10. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS
atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu Provinsi dan/atau
Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan
atau peringatan tertulis;
11. Sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222
ayat (2) peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang
penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
yaitu: Perintah Penyempurnaan prosedur; Perintah perbaikan
terhadap keputusan atau hasil dari proses; Teguran lisan;
Peringatan tertulis; Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam
kegiatan tahapan; atau Pemberhentian sementara.
Ketiga, tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana
pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana
Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan 19 pasal tindak
pidana pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar
dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil
survei pada masa tenang. Sementara untuk tindak pidana
kejahatan, UU ini mengatur dalam 29 pasal, mulai dari
menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang
tidak menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran.
Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu ini, Bawaslu dan
jajarannya berwenang menerima laporan untuk kemudian
diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.38
38

Umum

Lihat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
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Prosedur penanganan Tindak Pidana Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai berikut:
1. Pengawas Pemilihan
a. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan
pengawas TPS menemukan dan/atau menerima laporan
pelanggaran
pemilihan
pada
setiap
tahapan
penyelenggaraan Pemilihan.
b. Temuan/Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan
kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,
Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL),
dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan
c. Temuan/laporan dugaan tindak pemilihan yang diterima
Pengawas Pemilihan dalam 1x24 jam dibahas dalam forum
Sentra Gakkumdu
d. Dalam hal laporan laporan tindak pidana Pemilihan telah
dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS wajib
menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah
laporan diterima.
e. Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL), dan pengawas TPS dapat meminta
keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling
lama 2 (dua) hari.
f. Temuan/Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan
diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam
sejak diputuslam oleh Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut
Umum
a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyempaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara
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B.

kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari
sejak laporan diterima;
b. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu
lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas
perkara kepada penyidik kepolisian RI disertai petunjuk
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi;
c. Penyidik kepolisian Negara RI dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas pengembalian
dari penuntut umum, harus sudah menyampaikan kembali
berkas perkara tersebut kepada penuntut umum;
d. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara hasil
penyidikan Penyidik Kepolisian Negara RI, kepada
Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak
menerima berkas perkara.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga
memberikan kewenangan
kepada
Bawaslu
untuk
menyelesaikan sengketa Pemilu. Dalam Undang-Undang
ini juga menjabarkan lebih lanjut mengenai sengketa
Pemilu yang dimaksud. Dalam Pasal 466 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu
sengketa Pemilu di definisikan sebagai sengketa yang terjadi
antar peserta Pemilu dan sengketa peserta
Pemilu
dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
.
Pengawasan
Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi
kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat
melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati.
Kemudian mendapat imbuhan pen- pada awal kalimat dan
mendapat akhiran –an menjadi pengawasan yang artinya
penilikan atau penjagaan.39

39

108.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.
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Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya. 40
Pengaasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang
telah direncanakan secara efektif dan efesien. Bahkan, melalui
pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan
penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja
sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh
mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 41
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Malalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang
telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui
pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan
penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja
sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh
mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 42
Keberadaan lembaga pengawas pemilu harus diposisikan
sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga
penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas semua proses dan
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hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan sebetulnya merupakan
bagian dari penyelenggaraan pemilu.
Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tahapan-tahapan
pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Fungsi pengawasan pemilu mesti melekat atau berjalan seiring
dengan pelaksanaan pemilu.Hanya saja, karena banyak pihak
yang belum percaya bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU)
mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, maka
fungsi pengawasan itu diberikan kepada lembaga tersendiri. Jadi,
pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggaraan pemilu
yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapantahapan.43
Pengertian pengawasan menurut beberapa para ahli:
1. Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015, p.653)
pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu
organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta
lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
Menurut Moekizat dalam Satriadi (2015, p.289) pengawasan
adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai
hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan
tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai
dengan rencana.
2. Menurut LAN (Amstrong) dalam Satriadi (2016, p.289)
pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan
untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai
dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan
yang telah di tetapkan.
3. Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi
(2016, p.290) pengawasan adalah proses pengamatan dari
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin
agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
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Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa
pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang
dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin
terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila
diperlukan.
C. Aparatur Sipil Negara
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara
Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat
dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang
bekerja pada instansi pemerintah. 44 Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
ASN secara tetap oleh jabatan pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintah. Pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK. PPPK
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan. 45Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada
PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Suatu organisasi manusia merupakan unsur penentu
bagi proses pencapaian tujuan organisasi. Maju atau tidaknya
sebuah organisasi tergantung pada kemampuan manusia untuk
menggerakkan organisasi tersebut kearah yang telah
ditetapkan. Didalam suatu organisasi, manusia yang terlibat
didalamnya disebut dengan pegawai. Robbins dalam bukunya
Perilaku Organisasi memberikan pengertian pegawai sebagai
“orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai
pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik
44

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.
45
Pasal 1 angka (4) Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.

32
tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu
pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang
ditetapkan oleh pemberi kerja. 46
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
“pegawai” diartikan sebagai orang yang bekerja pada
pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri
berarti negara atau pemerintah sehingga pegawai negeri dapat
diartikan orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
pegawai merupakan tenaga kerja manusia, yang senantiasa
dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam badan usaha
kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Oleh
karena itu perlu tenaga kerja atau pegawai perlu digerakkan
sehingga mereka mempunyai ketrampilan dan kemampuan
dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat melahirkan
karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan
organisasi.
Pegawai negeri (ambtenar) adalah tiap jabatan yang
mempunyai
hubungan
dinas
public
(openbare
dienstbetrekking) dengan Negara. 47 Hubungan dinas public ini
terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada
perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau
beberapa jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan
dan keuntungan lain. Jadi seseorang yang mempunyai
hubungan dinas public dengan Negara, dan tidak akan
menolak dan menerima tanpa syarat pengangkatannya yang
telah ditentukan oleh pemerintah.
Pada pasal 92 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum
Pidana) dijelaskan pegawai negeri yaitu:
a. Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang
didasarkan atas aturan-aturan umum, juga orang-orang
yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan
46
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membentuk Undang-undang, badan pemerintah atau badan
perwakilan rakyat yang dibentuk pemerintah, juga dewan
daerah serta semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala
golongan timur asing yang menjalankan kekuasaannya
yang sah.
b. Yang dimaksud pejabat dan hakim termasuk juga ahli
pemutus perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang
yang menjalankan peradilan administrasi, serta anggota
dan ketua pengadilan agama.
c. Semua anggota Angkatan Perang juga termasuk pegawai
(pejabat)
Pengertian pegawai negeri yang disebutkan pada pasal
92 KUHP mengalami perluasan karena yang dianggap
pegawai negeri adalah semua orang yang bekerja dan
menerima gaji atau upah dari Negara atau mempergunakan
fasilitas Negara.
“Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, disebutkan bahwa: “Pegawai Negeri
adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan
digaji menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.
Melihat undang-undang lain yang berlaku, terdapat
pengertian pegawai negeri sipil yang agak berbeda dengan apa
yang disebutkan dalam undang-undang pokok-pokok
kepegawaian, seperti di dalam undang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi pengertian pegawai negeri sipil
menyebutkan pegawai negeri yang dimaksud oleh undangundang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji
atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima
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bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum
lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran
dari negara atau masyarakat. 48
Pengertian Pegawai Negeri juga di kemukakan oleh
Kranenburg Vegting yang mengatakan bahwa untuk dapat
membedakan Pegawai Negeri dengan pegawai lainnya dilihat
dari sistem pengangkatannya untuk menjabat dalam suatu
dinas publik. Pegawai Negeri adalah pejabat yang ditunjuk,
jadi tidak termasuk mereka yang memangku suatu jabatan
mewakili (vertegen woordigende functie) seperti seorang
anggota parlemen, seorang Menteri, seorang Presiden dan
sebagainya.49
Menurut Faisal Abdullah, “Pegawai Negeri meliputi
juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu
badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan
Negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan
modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau
masyarakat”.
Selain pendapat dari Kranenburg-Vegting, pengertian
Pegawai Negeri juga di kemukakan oleh H. Nainggolan yang
menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana
peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha
agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh
masyarakat, berhubung dengan itu Pegawai Negeri Sipil
berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam
menaati dan melaksanakan segala peraturan perundangundangan yang berlaku”.50
Memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat
dipahami bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri
adalah mereka yang telah diangkat oleh pejabat yang
berwenang karena telah memenuhi syarat yang ditentukan dan
48
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telah lulus seleksi penerimaan pegawai negeri dan dalam
pengangkatannya sesuai dengan jenjang pendidikan formal
yang dimiliknya dan digaji sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
Menurut ketentuan Undang-Undang yang terdapat pada
pasal 7 menyebutkan PNS merupakan Pegawai ASN yang
diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara
nasional.128 Pegawai negeri terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil;
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Anggota
Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tidak
menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masingmasing bagiannya, namun dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah,
Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil
merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan
Aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 43
Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dibagi menjadi; Pegawai Negeri
Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. PNS tersebut bekerja pada Departemen,
Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan
Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi
Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan
untuk menyelenggarakan tugas lainya. Sedangkan pegawai
Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah
Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada
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Pemerintahan daerah, atau dipekerjakan di luar instansi
induknya.51
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang dipekerjakan di luar instansi induk, gajinya
dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. Pejabat
yang berwenang sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (1),
dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pengertian pegawai
tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis professional dan
administrasi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi. Pegawai tidak tetap tidak diberikan kedudukan
sebagai Pegawai Negeri. Penamaan pegawai tidak tetap
mempunyai arti sebagai pegawai diluar PNS dan pegawai
lainya. Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu
bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan
pegawai namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam
penggajiannya.
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu
Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas
untuk memberikan pelayanan kepa da masyarakat secara
profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan
tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan
kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada pokok-pokok
pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi
umum pemerintahan. Pemerintah juga harus mampu
melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain,
pemerintah
bukan
hanya
menyelenggarakan
tertib
pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan
memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat
banyak. Pegawai Negeri mempunyai peranan amat penting
sebab Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara untuk
51
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menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada
kesempurnaan aparatur negara.
Pegawai Negeri Sipil dalam konteks hukum publik,
bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan
peraturan perundang-undangan, dalam artian wajib
mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan
ditaati oleh masyarakat. Seorang Pegawai Negeri sebagai abdi
negara juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai
falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar
1945, kepada negara, dan kepada pemerintah.
Pegawai Negeri Sipil mempunyai kesetiaan, ketaatan
penuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah, pada akhirnya dapat memusatkan segala perhatian
dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan
tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal
tersebut juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Pemerintahan Kabupaten, dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan
abdi masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya, serta memiliki ketaatan dan
kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah.
2. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara
Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
pasal 21 menyebutkan bahwa PNS berhak memperoleh : (a)
gaji, tunjangan, dan fasilitas; (b) cuti; (c) jaminan pensiun dan
jaminan hari tua; (d) perlindungan; dan (e) pengembangan
kompetensi.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur dengan
jelas bahwa kewajiban yang harus ditaati dan larangan
yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai negeri
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sipil. 52 Adapun kewajiban PNS yaitu : 53 (a)
mengucapkan sumpah/janji PNS; (b) mengucapkan
sumpah/janji jabatan; (c) setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah; (d) menaati
segala ketentuan peraturan perundang-undangan; (e)
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab; (f) menjunjung tinggi
kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
(g) mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; (h)
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus dirahasiakan; (i) bekerja
dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara; (j) melaporkan dengan segera
kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan,
dan materiil; (k) masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja; (l) mencapai sasaran kerja pegawai yang
ditetapkan; (m) menggunakan dan memelihara
barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
(n) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat; (o) membimbing bawahan dalam
melaksanakan tugas; (p) memberikan kesempatan
kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
(q) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.
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3. Larangan bagi Aparatur Sipil Negara
Untuk memahami terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas dalam usaha mencapai tujuan
Nasional diperlukan adanya pegawai negeri sipil sebagai
unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang
penuh kesetian dan ketaatan kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara
dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik,
berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, bermutu tinggi dan sadar akan
tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan.54
Adapun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang
pegawai negeri sipil sebagai berikut :55 (a) menyalahgunakan
wewenang; (b) menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain; (c) tanpa izin Pemerintah menjadi
pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau
organisasi internasional; (d) bekerja pada perusahaan asing,
konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; (e)
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara
tidak sah; (f) melakukan kegiatan bersama dengan atasan,
teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan negara; (g) memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam jabatan; (h) menerima hadiah atau suatu
pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; (i) bertindak
54
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sewenang-wenang terhadap bawahannya; (j) melakukan suatu
tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; (k)
menghalangi berjalannya tugas kedinasan; (l) memberikan
dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Memberikan dukungan kepada calon Presiden dan
Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan cara : ikut serta sebagai pelaksana kampanye; menjadi
peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara; memberikan dukungan kepada
calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara: membuat
keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat; memberikan dukungan kepada
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat
dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam
kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat
keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
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mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat.
Menurut Moh. Mahfudz MD hubungan konfigurasi
politik dengan karakter produk hukum, bahwa konfigurasi
politik senantiasa mempengaruhi perkembangan produk
hukum. Politik yang demokratis senantiasa melahirkan
hukum-hukum yang berkrakter repsponsif (bersifat memberi
tanggapan dan menanggapi), sedangkan politik yang otoriter
(berkuasa sendiri) selalu melahirkan hukum-hukum yang
berkarakter konservatif (mempertahankan keadaan) atau
ortodoks56(berpegang (teguh pada peraturan dan ajaran).
4. Sanksi
Pengawai negeri sipil yang melanggar aturan sesui
dengan peraturan perundang-undangan akan dijatuhi hukuman
seperti sebagai berikut :57
a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
1) hukuman disiplin ringan;
2) hukuman disiplin sedang; dan
3) hukuman disiplin berat.
b. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari:
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis; dan
3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
56
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsitusi,
(Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 80.
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Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Disiplin
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3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun.
d. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari:
1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;
2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah;
3) pembebasan dari jabatan;
4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan
5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
D. Pemilihan Kepala Daerah
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dirumuskan sebagai
mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta
pemilu atau calon anggota Dewan Perwakilan Raykat
(DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD) , Dewan Perwakilan
Raykat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan
melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak
rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik
mengenai pola dan arah kebijakan publik dan mengenai
sirkulasi elite yang dilakukan secara periodik dan tertib. 58
Sistem Pilkada yang demokratis dapat dilihat dari
asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran
untuk sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk
menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang kita
hendaki. Asas Pilkada adalah pangkal tolak pikiran untuk
melaksanakan Pilkada. Dengan kata lain, asas Pilkada
merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus
mewarnai proses penyelenggaraan. Asas Pilkada juga berarti
58
Ramlan Surbakti, Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi,
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 8.
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jalan atau sarana agar Pilkada terlaksanakan secara demokrasi.
Dengan demikian, asas-asas Pilkada harus tercermin dalam
tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis
dalam elemen-elemen kegiatan Pilkada.59
Politik merupakan suatu bidang studi khusus tentang
cara-cara manusia memecahkan permasalahan-permasalahn
bersama dengan manusia yang lain. Dalam hal ini ilmu politik
mencakup ilmu studi mengenai studi manusia mengenai
perlengkapan yang di kembangkan manusia untuk
memecahkan permasalahan tersebut.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah
bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah
jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan
lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik
artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan
keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik,
berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh Karena itu
Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
menegaskan bahwa : 60 “Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota secara langsung dan demokratis”.
Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menegaskan
bahwa : “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah
59

Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daeerah Langsung, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2005), h. 206.
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Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota
secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
Dalam perkembangannya penentuan siapa yang akan
menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala
Daerah, setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik yang
dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola
pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam
sistem politik secara demokratis dimana pencalonan dan
pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi
politik masyarakat apakah melalui jalur partai politik maupun
jalur perseorangan.61
2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah
Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu
perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan
tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Selain itu,
UUD 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat
kekuasaan dan memaparkan hubungan-hubungan diantara
mereka. 62 Materi muatan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945 tidak
boleh bertentangan dengan materi muatan UUD 1945. Pasal
yang terdapat di dalam UUD 1945 harus dijadikan rujukan
utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan
Pemerintah (PP) dan sebagainya. Adapun yang menjadi Dasar
Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:
a. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Negara
Repbulik Indonesia
b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
61

Muhammad Halwan Yamin, Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar, Skripsi, Sarjana Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, h. 10.
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Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Prima Grafika,
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45
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
c. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
d. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Pemerintahan di Daerah bagian dari penyelenggaraan
pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai
sistem pemerintahan presidensiil. Presiden merupakan sebagai
penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1)
UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang
termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. 63 Karena
tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka
memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai
konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian
wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (Provinsi)
dan daerah kecil (Kabupaten/Kota) seperti dalam pasal 18 ayat
(4) UUD 1945.
Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Derah dan
Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat
memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan
pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai
kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan
kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan
langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin
konstitusi.64
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk
memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara
63
Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, Hukum Tata Negara,
(Yogyakarta, Renika Cipta, 2009), h. 157.
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Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, (Jakarta : Expose,
2015), h. 16.

46
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaanya, harus
tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi
daerah yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tersebut yakni :65
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta
potensi dan keanekaragaman daerah;
b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai
fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran
atas penyelenggaraan Pemerintah daerah;
c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi
negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah serta antar daerah.
4. Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah
Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan
yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum
dalam Undang Undang-Dasar 1945. Untuk melaksanakan
prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, perlu
dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan
rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan
Umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan
(keterbukaan).
Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna
mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan
rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan
Umum itu adalah yang berasai dari rakyat, dijalankan sesuai
dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan
rakyat. Hanya kekuasaan Pemerintah negara yang
memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki
kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah.
Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu Pemilihan Umum
akan memiliki legitimasi yang kuat.
65
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Guna
mewujudkan
tata
kehidupan
negara
sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang Undang Dasar
1945, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945, perlu diselenggarakan Pemilihan Umum. Pemilihan
Umum bertujuan untuk memiiih wakil rakyat untuk duduk di
dalam
lembaga
permusyawaratan/perwakilan
rakyat,
membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi
kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana
untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai
tujuan negara. Oleh karena itu Pemilihan Umum tidak boleh
menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. 66
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber”
yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan
Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru.
Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil”
yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun
yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu.
Asas “Luber dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 tahun
2008, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan
DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008, asas pemilihan umum
meliputi :
a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk
secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan
kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun
atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah
berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada
diskriminasi (pengecualian).
c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati
nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan
66
Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di
Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), h. 52.
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dari siapapun atau dengan apapun.Rahasia, artinya rakyat
pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh
pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang
dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret
ballot).
d. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan
pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu,
pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta
semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus
bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
e. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan
partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang
sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Sedangkan dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan
umum yaitu : 67 Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian hukum, Tertib
penyelenggara Pemilu, Keterbukaan, Proporsionalitas,
Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas.68
Pemilihan Umum diselenggarakan/dilaksanakan atas
prinsip-prinsip demokrasi dan transparan (keterbukaan) dalam
arti bahwa penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilihan Umum,
yaitu KPU, PPI, PPD I, PPD II, PPLN, PPK, PPS, KPPS,
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan para pemilih,
serta Panitia Pengawas harus betul-betul menghargai
semangat demokrasi dan keterbukaan, dimana prinsip
keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan tanggung jawab harus
dihormati. Karena itu, tujuan untuk memenangkan Pemilihan
Umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

67
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
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5. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pimilihan Umum, menegaskan bahwa
:
“Pengawasan penyelenggaraaan Pemilu dilakukan
oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecematan, Pengawas Pemilu Lapangan dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
Pengawas Pemilu adalah lembaga ad hoc yang
dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran
pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih
dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk
mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima
pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Adapun tugas
dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota dalam tahapan
penyelenggaraan pemilu :69
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang
meliputi :
1) Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan
KPPS;
2) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penepatan Daftar Pemilih
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan
tata cara pencalonan;
4) Proses dan penetapan calon;
5) Pelaksanaan Kampanye;
6) Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara hasi Pemilihan;
69
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8)
9)

b.

c.

d.
e.
f.

g.

h.

Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
Mengendalikan
pengawasan
seluruh
proses
penghitungan suara;
10) Penyampaian surat dari tingkat TPS sampai ke PPK;
11) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Provinsi, Kabupaten dan Kota dari seluruh
Kecematan;
12) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan; dan
13) Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilihan;
Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan
dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur
tindak pidana;
Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar
untuk mengelurakan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan
dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh
penyelenggara di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan
pengawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunnya tahapan penyelengaraan
Pemilihan yang sedang berlangsung;
Mengawai pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan; dan
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i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:
a. Memberikan
rekomendasi
kepada
KPU
untuk
menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g;
b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas
temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung
unsur tindak pidana Pemilu.
Adapun kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota :70
a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan
Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
E.

Netralitas Aparatur Sipil Negara
Berbagai penelitian memberikan perhatian terhadap isu
netralitas ASN yang pada umumnya mengaitkan netralitas ASN
dengan politik. hubungan netralitas ASN dengan gelaran

70
Pasal 78 Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
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pemilihan kepala daerah, agar dapat memahami secara mendalam
mengenai sejauh mana pegawai negeri sipil tidak terlibat dalam
pemilihan Kepala Daerah, maka terlebih dahulu akan dipaparkan
pengertian yang menyangkut netralitas pegawai negeri sipil
dalam pemilihan Kepala Daerah, dan kemudian akan dilanjutkan
dengan beberapa aturan yang menjelaskan tentang netralitas ASN
pada Pilkada.
Netralitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berasal dari kata “netral” yang berarti tidak memihak (tidak ikut
atau tidak membantu salah satu pihak). 71 Jadi netralitas
(kenetralan) adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas.
Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya
Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara
aktif maupun pasif.
Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kebijakan
politik yang melarang PNS untuk terlibat politik praktis atau
harus netral dalam politik karena keberadaannya sebagai pelayan
masyarakat. Makna dari netralitas ini menurut Marbun yaitu agar
bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik atau tidak
berperan dalam proses politik, namun masih tetap mempunyai
hak politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalam
pemilihan umum. Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang
Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau
anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan
demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan
mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik
manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan. 72
Makna netralitas tersebut di atas adalah bebasnya
Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik
tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu
atau tidak berperan dalam proses politik karena dikhawatirkan
71
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pegawai tersebut menyalahgunakan penggunaan fasilitas negara
untuk kepentingan partai seperti yang telah terjadi pada masa
Orde Baru.73
Hubungan hukum antara negara dengan pegawai
pemerintah, telah ditegaskan ketentuan tentang pembatasan
perilaku pegawai yang bekerja dalam instansi negeri. Hubungan
ini disebut dengan hubungan dinas publik. Inti dari hubungan
dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan
untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan
tertentu yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak
menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu
jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah
sebaliknya berhak mengangkat seorang pegawai dalam jabatan
tertentu tanpa adanya penyesuaian kehendak dari yang
bersangkutan.
Melihat dalam penerapannya, hubungan dinas publik ini
berkaitan dengan segi pengangkatan birokrasi pemerintah yang
dikenal dengan teori Contract Sui Generis. Teori yang
dikemukakan oleh Buysini menyatakan bahwa Contract Sui
Generis mensyaratkan birokrat pemerintah harus setia dan taat
selama berstatus sebagai pegawai negeri, meskipun dia setiap saat
dapat mengundurkan diri. Dari pendapat Buysini, dapat
disimpulkan bahwa selama menjadi pegawai negeri, mereka tidak
dapat melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh.
Apabila pegawai negeri akan melaksanakan hak-hak
asasinya secara penuh, maka pemerintah dapat menyatakan yang
bersangkutan bukanlah orang yang diperlukan bantuannya oleh
pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Philipus M. Hadjon
menyatakan bahwa kajian hukum administrasi lebih memandang
hubungan hukum kepegawaian tersebut sebagai hubungan
Openbare Dienstbetrekking (hubungan dinas publik) terhadap
Negara (pemerintah). Hubungan dinas publik yang melekat pada
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hubungan kepegawaian itu lebih merupakan hubungan subordinatie antara bawahan dan atasan. 74
Aturan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara pada
pilkada dapat dilihat pada beberapa aturan, yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa
“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan
pembangunan”. Netralitas Pegawai Negeri selanjutnya
ditegaskan pada ayat (2) bahwa “dalam kedudukan dan tugas
tersebut, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua
golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat” (Pasal 3 ayat 1).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Undang-Undang ASN), menjelaskan bahwa:
(a). Pasal 9 ayat (2) disebutkan : “Pegawai ASN harus bebas
dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik”. (b). Pasal 87 ayat (4) huruf c disebutkan : “PNS
diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik”. (c). Pasal 137 menyatakan
bahwa Undang-Undang 43 Tahun 1999 dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi. Namun Pasal 139 menyatakan bahwa:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang
Undang ini”.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
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 70 ayat (1)
huruf b disebutkan : “Dalam Kampanye, pasangan calon
dilarang melibatkan aparatur sipil Negara....”.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri, bahwa PNS dilarang : (a)
Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan (b) Memberikan dukungan kepada calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat
dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang
terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang
Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala
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Daerah mengatur yaitu: Bagi PNS yang menjadi calon
Kepala atau Wakil Kepala Daerah: 1). wajib membuat surat
pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada
jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada
atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan 2). dilarang melibatkan
PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.
7. Netralitas Pegawai Negeri Sipil juga pernah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah : 1). Pasal 59 ayat (5) huruf g
menyatakan : “pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang berasal dari PNS harus mengundurkan
diri dari jabatan negeri. 2). Pasal 79 ayat (4) : “pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dilarang
melibatkan pegawai negeri sipil,....”.
Kaitan dengan netralitas Pegawai negeri, Sedarmayanti di
dalam bukunya menjelaskan bahwa kedudukan Pegawai Negeri
adalah sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas
tersebut, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua
golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal untuk
menjamin netralisasinya, Pegawai Negeri dilarang menjadi
anggota dan pengurus partai politik. Setiap Pegawai Negeri wajib
setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 75
Ada beberapa alasan mengapa ASN dilibatkan dalam
pilkada atau dimanfaatkan birokrasinya oleh beberapa pihak
disebabkan oleh sebagai berikut:
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Birokrasi seringkali mudah dimanfaatkan sebagai
personifikasi negara. Masyarakat pendesaan adalah
kelompok warga atau pemilih yang sangat mudah untuk
dimanipulasi pilihannya dalam pilkada. Dengan melibatkan
birokrasi ataupun para birokrat dalam pilkada, menjadi tim
sukses, menjadi peserta kampanye atau lainnya, mereka
dapat mengatasnamakan institusi negara untuk merayu atau
bahkan mengintimidasi warga. Dengan kepatuhan warga
untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh mereka atas
perintah birokrasi/birokrat selama Orde Baru, ini
menunjukkan pada calon kandidat peserta pilkada bahwa
membawa institusi ini ke dalam percaturan politik adalah
keuntungan. Oleh karena itu, ini adalah salah satu alasan
mengapa mereka mudah terlibat atau diundang untuk terlibat
dalam pilkada.
Birokrasi dianggap perlu dimanfaatkan karena memegang
akses informasi di daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa
keberhasilan birokrasi ialah kemampuannya untuk
mengumpulkan informasi
dari
dan
di
wilayah
kemasyarakatannya (teritorinya). Lembaga manapun, baik
legislatif, yudikatif, maupun lembaga privat nirlaba tidak
memiliki kemewahan akses informasi sebagaimana birokrasi
miliki, maka birokrasi dianggap sebagai sumber kekuatan
yang tidak terperi oleh para kandidat pilkada. Sulit kiranya
apabila birokrasi tidak diundang dalam percaturan politik
daerah karena birokrasi memiliki sekumpulan data mengenai
besaran pemilih, basis massa partai, pemilih pemula (early
voters), kelompok Golput, dan lain sebagainya yang dapat
dimanfaatkan oleh calon-calon penguasa, terutama
incumbent.
Kemungkinan dimanfaatkannya keahlian teknis yang
dimiliki oleh birokrat dalam birokrasi merupakan alasan lain
mengapa mereka pantas untuk dilibatkan dalam kontestasi
politik di daerah. keahlian teknis dalam formulasi dan
implementasi kebijakan.
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5.

F.

Untuk faktor internal berupa kepentingan yang partisan
untuk mobilitas karir. Adanya vasted-interest berupa
kepentingan
memilihara
dan
meningkatan
posisi
karir/jabatan menjadi alasan beberapa birokrasi berpolitik
dalam pilkada. Dan dari itu, sebagian birokrat berpolitik
berspekulasi dengan harapan jika kandidat yang didukung
menang, maka birokrat tersebut akan mendapat posisi yang
lebih penting dikemudian hari.
Masih kuatnya budaya patron-client menyebabkan PNS
yang loyal akan membela habis-habisan atasannya yang
menjadi kandidat dalam pilkada. Selain itu, ada juga tarikan
kepentingan jaringan „bisnis dan politik‟ dari shadow
government in bureaucracy.

Konsep Siyasah Syar’iyyah
1. Pengertian Siyasah Syar‟iyyah
Kata siyasah 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 mencangkup sesuatu. Siyasah menurut
etimologi (bahasa) adalah mangandung beberapa arti yaitu,
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat
kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara
terminologis (istilah), Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan
bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang
diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan
serta mengatur keadaan. 76 Dalam fiqih Islam Sunni, siyasah
terdapat pada kata siyasah syar'iyyah, yang berarti
pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Kata tersebut
merujuk kepada doktrin atau dimensi politis dari hukum
Islam, yang sudah ada sejak abad pertengahan untuk
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mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan dalam
urusan politik.77
Siyasah syar‟iyyah diartikan dengan ketentuan
kebijksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang
berdasarkan syariat, khallaf menjelaskan bahwa yang di
maksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal
yang membentukan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik
di bidang perundang-undangan, keuangan, dan moneter
peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan
internasional. 78 Siyasah syar‟iyyah juga sebagai kewenangan
penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakankebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui
peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama
walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu. 79
Dasar utama dari adanya siyasah syar‟iyyah adalah keyakinan
bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat
manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum
yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak
terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit. 80
Adapun siyasah syar‟iyyah dalam arti ilmu adalah
suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan
urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum,
aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan
negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat
Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 81
Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua
pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu
menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang
77
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menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti
kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sûs.
Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun,
mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa
sesuatu untuk kemaslahatan.
Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi
Siyasah Syar‟iyyah itu ialah kebijakan penguasa yang
dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga
rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah
adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits
(2) maqâshid syari'ah 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidahkaidah kulliyah fiqhiyah.82
Dari beberapa definisi di atas, esensi dari siyasah
syar‟iyyah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu
kemaslahatan yang menjadi
tujuan
syara’ bukan
kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan
hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa
tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk
merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi
dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari
berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan,
dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah
digariskan oleh syari’at adalah bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan bagi manusia.83
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya
siyasah syar‟iyyah merupakan setiap kebijakan dari
penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia,
atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika,
atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apaapa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada
(secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).
Tujuan utama siyasah syar‟iyyah adalah terciptanya sebuah
sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk
82
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menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu
sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan
bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.
2. Pengertian Fiqh Siyasah
Istilah fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang
terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara
etimologis, fiqh bearti pemahaman yang mendalam dan akurat
sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan
tertentu. Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer di
definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang
bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.
Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat dua
pendapat.84
Definisi fiqh dan siyasah, baik secara etimologis
maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan
definisi fiqh siyasah. Penting dicatat, dikalangan teoritis
politik Islam, ilmu fiqh siyasah itu sering juga disinonimkan
dengan ilmu siyasah syar‟iyyah.85 Sebagaimana dijelaskan di
atas dapat ditarik kesimpulan, fiqh siyasah adalah ilmu tata
negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk
beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya
dan Negara khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan
dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan
atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari
berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
dijalaninya.
Dalam literatur fikih siyasah dikenal dua jenis siyasah
yaitu:
a. Siyasah Syar‟iyah yaitu siyasah yang proses
penyusunannya memperhatikan norma dan etika hukum
syari’at Islam.
84
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b. Siyasah wadh‟iyah yaitu siyasah yang dikenal
berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat
masyarakat serta hasil pemikiran manusia dalam mengatur
hidup bermasyarakat dan bernegara.
Siyasah Syar‟iyah dan siyasah wadh‟iyah
merupakan sama-sama hasil dari pemikiran manusia. Seperti
para ahl bashar(para pakar atau para ahli) yang biasa disebut
dengan pandangan para ahli atau pakar, mereka menetapkan
suatu hukum itu berdasarkan al‟urf (kebiasaan), al‟adah
(adap), al-tajarib (pengalaman-pengalaman), al-awda‟al
maurutsah (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Setiap
produk siyasah syar‟iyah pastilah Islami, namun tidak
demikian dengan siyasah wadh‟iyah. Siyasah wadh‟iyah
sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena
dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu
merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan
berarti setiap siyasah wadh‟iyah pasti tidak Islami. Siyasah
wadh‟iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan
siyasah syar‟iyah selama ia memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara
hakiki dengan syariat Islam.
b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia
didepan hukum dan pemerintahan.
c. Tidak memberatkan manusia.
Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh
kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang
dzalim tidak patut dilakukan.86
3. Objek dan Metode Siyasah Syar‟iyyah
Dengan
siyasah
Syar‟iyyah,
pemimpin
mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala
bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di
bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang.
86
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Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara
yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum
kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar‟iyyah
sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:87
a. 'Aqdul Imamah atau kaharusan dan tata cara
kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada
syura.
b. Taqlidu al-Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri
yang mengandung dua pola. Yaitu wizarah
tafwidhiyyah dan wizarah tanfidziyysah.
c. Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd, pengangkatan pejabat
negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah
dan sebagainya.
d. Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd, mengangkat para
pejabat militer, panglimaperang dan sebagainya.
e. Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih, yaitu kewenangan
untuk memerangi para pemberontak atau ahl alriddah.
f. Wilayatu
al-qadha, kewenangan
dalam
menetapkan para
pemimpin pengadilan, para
qadhi, hakim dan sebagainya.
g. Wilayatu al-madhalim, kewenangan memutuskan
persengketaan di antara rakyatnya secara langsung
ataupun menunjuk pejabat tertentu.
h. Wilayatun
niqabah, kewenangan menyensus
i. penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap
kelompok masyarakat dari rakyatnya.
j. Wilayah 'ala imamati ash-shalawat, kewenangan
mengimami shalat baik secara langsung atau
mengangkat petugas tertentu.
k. Wilayah 'ala al-hajj, kewenangan dan tanggungjawab
dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji
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dan dalam memimpin pelaksanaannya.
l. Wilayah 'ala al-shadaqat, kewenangan mengelola
pelakasanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat
dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai
distribusi dan penentuan para mustahiknya.
m. Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah, kewenangan
pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
n. Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj,
kewenangan menentapkan pungutan pajak jiwa dari
kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
o. Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad, kewenangan
menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
p. Ihya‟u al-mawat wa ikhraju al-miyah, kewenangan
memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan
tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
q. Wilayah Fil himâ wal arfâq, kewenangan mengatur
dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik
negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung,
cagar budaya, dan sebagainya.
r. Wilayah Fi ahkami al- iqtha', kewenangan
memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk
kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
s. Wilayah fi wadh'i dîwân, kewenangan menetapkan
lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak
kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para
petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para
karyawan.
t. Wilayah fi ahkami al- jarâim, kewenangan dalam
menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku
kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan
seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri,
penganiyaan dan pembunuhan.
u. Wilayah fi ahkami al-hisbah, kewenangan dalam
menetapkan
lembaga
pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga
mengupas beberapa masalah yang masuk dalam
kewenangan siyasah Syar‟iyyah. Beliau mendasarkan teori
siyasah Syar‟iyyah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam
Surat An Nisa ayat 58 dan 59 :

         
            
       
“Sesungguhnya
Allah
menyuruh
kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat. 59. 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 benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (QS. An Nisa‟:58-59)”88
Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah
landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat.
Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para
pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat
terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar
ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan
pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan
88
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hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat
kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan
Rasul-Nya (ayat An-Nisaa yang ke 59).
Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat
meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara
benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan
amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam
menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang
negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta
segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.
Sedangkan siyasah syar‟iyyah dalam bidang
penegakan hukum yang adil memberi tugas dan
kewenangan kepada penguasa untuk membentuk
pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksalanakan
hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan
kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan,
pencurian, peminum khamer, dan sebaginya serta
melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang
harus dimusyawarahkan.
4. Hakikat Siyasah Syar‟iyyah
Dengan
menganalisis
definisi-definisi
yang
dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat
Siyasah syar‟iyyah, yaitu :
a. Bahwa Siyasah syar‟iyyah berhubungan dengan
pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang
kekuasaan (ulu al-amr).
c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan
kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-mashalih
wa daf al-mafasid).
d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh
atau semangat syariat Islam yang universal.
Bedasarkan hakikat siyasah syar‟iyyah ini dapat
disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar‟iyyah
adalah wahyu Al-Qur’an dan al-sunnah, kedua sumber inilah
menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk
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menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan
mengatur kehidupan bernegara. 89
Namun kedua sumber tersebut sangat terbatas,
sedangkan perkembangan kemasyarakatan sangat dinamis,
maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundangundangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya
sendiri, sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut
(yang disebut juga dengan siyasah wadh‟iyah) Sumbersumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi,
adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan
warisan budaya. Akan tetapi harus diseleksi dan diukur
dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau
tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan
politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
siyasah syar‟iyah dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya kalau
sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka
kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan
oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.
5. Kriteria-kriteria siyasah syar‟iyah
Adapun kriteria-kriteria substansi kebijakan politik
yang sesuai dengan semangat syariat :
a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan
hukum dan pemerintah (al-musawah)
c. Tidak
memberatkan
masyarakat
yang
akan
melaksanakannya („adam al-haraj)
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq aladalah)
e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan
(jalb al-masalih wa daf al-mafasid).90
Siyasah syar‟iyyah sangat erat hubungannya dengan fiqh.
Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh semacam ilmu
89
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pengetahuan. Namun sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu
karena fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil yang
dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Secara
keilmuan syar‟iyah disebut juga dengan fiqh siyasah yaitu: ilmu
yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan
Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundangundangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat
faqih.
Secara sederhana siyasah syar‟iyah diartikan sebagai
ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang
berdasarkan syariat. Terkait dengan hak-hak umat dalam konsep
siyasah syar‟iyyah yakni bahwa Islam memandang manusia
adalah obyek yang dimuliakan Allah SWT. Semua manusia
dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang
sama, walaupaun mereka berbeda tanah air dan berbeda
keturunan. Dan hal ini juga sama antara pria dan wanita, tidak
ada perbedaan, semuanya memperoleh kemuliaan. Dalam hal ini
Allah SWT. berfirman:

          
       
“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak
Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang
Telah kami ciptakan”.(Qs. Al-Isra’ : 70).91
Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia menjadi mulia
karena Allah SWT. memuliakannya dan memberi anugerah
kepadanya. Dan pemberian itu erat kaitannya dengan peribadatan
yang dilakukan manusia terhadap Allah SWT. Dan peribadatan
manusia kepada Allah adalah suatu pilihan si manusia itu sendiri
berdasarkan kehendak dan keinginannya dan bukanlah
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merupakan suatu tabi'at atau sifat bawaan yang telah ada sejak
lahir.
Lafaz Hak dalam bahasa Arab, dapat diartikan sebagai
salah sifat atau asma Allah SWT, yakni al-Haq. Dapat pula
berarti kebenaran. Dalam terminologi Islam umat adalah sebuah
konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa
barat.Umat bersifat universal, meliputi seluruh kaum muslim, dan
disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komperhensif, yaitu
Islam. Umat dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan
kehendak-kehendak Allah dalam lingkup, ruang, dan waktu agar
tercapai kebahagiaan hidup manusia, dunia dan akhirat. 92
Adapun isi Piagam Madinah kata Umat mencakup
seluruh kalangan baik muslim maupun non-muslim dalam arti
rakyat warga negara. Umat merupakan warga negara Islam yang
cakupannya sangat luas, meliputi muslim maupun non-muslim
(kafir zimmy), yang dalam Islam mempunyai sekian banyak hak
yang harus dihormati, dihargai oleh orang lain. Agar hak-hak
tersebut benar-benar dapat dilindungi oleh pemerintah. Dengan
demikian perlu adanya sebuah Undang-Undang Dasar yang
mengaturnya. Sebab hak-hak umat atau rakyat merupakan
tanggung jawab Kepala Negara atau Imam.93
Hak-hak manusia dalam Islam dijaga dan dibatasi oleh
hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban, seperti
hak tetangga yang lapar, dimbangi oleh kewajiban orng kaya
untuk membagikan makananya. Hak orang yang dizalimi dijaga
dengan menentang kezaliman oleh orang yang menyiksanya. Dan
hak-hak itu juga ditegakkan melalui kekuasaan Islam yang
merupakan penegak keadilan dan pencegah kezaliman. 94
Secara lebih rinci perlindungan terhadap diri manusia
terbagi menjadi beberapa hal, yaitu: Perlindungan terhadap
keturunan manusia; perlindungan terhadap akal; perlindungan
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terhadap kehormatan; perlindungan terhadap jiwa; perlindungan
terhadap harta; perlindungan terhadap agama; perlindungan
terhadap rasa aman; perlindungan terhadap batas negara. 95
Adapun mengenai hak-hak rakyat menurut Abu al-Ala alMaududi adalah sebagai berikut: perlindungan terhadap
hidupnya, hartanya dan kehormatannya, perlindungan terhadap
kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan
berkeyakinan, terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak
membedakan kelas dan kepercayaan.
Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga
mempunyai tugas tertentu atas hak-hak Negara. Tugas warga
Negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-a’la alMaududi adalah: patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas
yang tidak bertentangan dengan agama, setia kepada negara, rela
berkorban untuk membela Negara dari bermacam ancaman,
bersedia memenuhi kewajiban materiil yang dibebankan padanya
oleh Negara.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami
bahwa kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaannya pada
Negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak yakni
rakyat dan Negara, agar masing-masing hak tidak terlanggar atau
mendominasi pihak lainnya.
Perbedaan fiqh siyasah dan siyasah syar‟iyyah tersebut
berbeda akan tetapi esensi dari redaksi tersebut adalah sama yaitu
mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Perbedaan
antara fikih siyasah dan siyasah syar`iyah adalah dari segi
pembentukan dan tujuannya.
Sumber utama dari fiqh siyasah adalah manusia dan
lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari lingkungan
manusia sendiri meliputi pandangan para ahli, hukum adat,
pengalaman manusia, dan warisan budaya, yang mempunyai
tujuan untuk mencapai kebahagian dunia semata.
Bila kita pahami dari definisi syar’iyah di atas maka
sangat jelas, bahwa sumber dari siyasah syar‟iyah adalah alQur’an, as-Sunnah, manusia dan lingkungannya. Karena siyasah
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syar’iyah mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai
kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada
al-Quran dan as-Sunnah (sumber vertical) serta manusia dan
lingkungannya sebagai sumber horizontal.
Sebagaimana dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan,
persamaan fiqh siyasah dan siyasah syar‟iyyah dalah ilmu tata
Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk
pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan
Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau
sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratan
yang mungkin timbul dalam kejidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang dijalaninya.
G. Netralitas Pegawai Pemerintah menurut Siyasah Syar’iyyah
Pada masa kini Aparatur Sipil Negara telah banyak
dijadikan profesi yang dipilih untuk bekerja mencari nafkah dan
mengabdikan diri pada bangsa. Dalam hukum Islam Aparatur
Sipil Negara (ASN) bisa disebut dengan istilah ( )التابعونtabi‟in
yang bisa diartikan sebagai pengikut. Sebagaimana kehidupan
manusia diperlukan aturan-aturan untuk mengontrol diri dan
kemaslahatan. Tabi‟in diwajibkan untuk taat dan patuh pada
pemimpinnya yaitu ulil amri.Hal ini sesuai dalam Firman Allah
Alquran Surah An-Nisa (4) ayat 59 :

          
           
       
“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
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hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya”.(Q.S.An-Nisa’: 59)96
Istilah kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan
seperti Imam, Ulil Amri, Khalifah, hingga Amir al-Mukminin.
Adanya seorang pemimpin bertujuan untuk mengatur, menuntun
dan menggerakan umat untuk berbuat sesuatu yang menicptakan
kemaslahatan. Terdapat beberapa konsep yang harus dimiliki
oleh seorang pemimpin, : (1) Islam; (2) Baligh; (3) Berakal (4)
Merdeka (5) Laki-laki (6) Berilmu (7) Adil (8) Cakap Psikologis
(9) Cakap Fisik (10) Tidak berambisi terhadap imamah.97
Dapat dipahami bahwa Aparatur Sipil Negara (tabiin)
harus wajib patuh terhadap ulil amri pemimpin. Seorang ulil amri
wajib ditaati sepanjang ulil amri tersebut juga menaati Allah dan
Rasul. Artinya, kebijakan yang dikeluarkannya tidak
bertentangan dengan syariat. Jika perintahnya mengajak pada
kemaksiatan maka gugurlah ketaatan terhadap ajakan tersebut.
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda,

“Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam
perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan
untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka
tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhori).98
Ketaatan terhadap ulil amri ada dua aspek. Pertama,
ketaatan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Sepanjang
aturan tersebut tidak menabrak aturan Allah maka ulil amri harus
ditaati. Kedua, aspek ketaatan secara umum. Pada dasarnya
seorang calon ASN yang dinyatakan lulus seleksi sebelum
96
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dilakukan pelantikan menjadi ASN akan dilakukan sumpah
jabatan. Pengucapan sumpah yang dilakukan oleh ASN dilakukan
dengan membawa kitab suci sesuai agama masing-masing dan
didampingi oleh tokoh rohani sesuai agama masing-masing.
Sumpah yang diambil oleh ASN terdapat dalam UndangUndang No.54 tahun 2014 tentang ASN Pasal 66 Ayat (2) dengan
bunyi:
“Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya
bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat
menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan
pemerintah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai
negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan memegang
rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara”.
Secara yuridis sumpah yang dilakukan aparatur sipil
negara (ASN) adalah hal wajib. Sumpah yang dilakukan oleh
aparatur sipil negara (ASN) bukan hanya diikrarkan dihadapan
pemerintah yang berwenang, tapi juga merupakan suatu
kesanggupan terhadap Allah SWT. Jika bila memang semua ASN
adalah seorang muslim maka sudah seharusnya ASN mentaati
ulil amri dan melaksanakan sumpahnya.
Ikrar sumpah (Al-Qasam) yang telah di ucapakan oleh
aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan peraturan (Demi Allah
saya bersumpah) merupakan term yang sama pada ”Uqsimu bi
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Allah” (saya bersumpah dengan nama Allah). Sanksi dosa bagi
pelanggar membuat ketaatan terhadap ulil amri dan sumpahnya
adalah sesuatu yang sakral bagi seorang muslim.99
Jangan sampai kita semua menjadi apa yang difirmankan
Allah dalam Al-quran Surah At-Taubah (9) ayat 9:
ۡ
٩ َ ُْد اوُو ْا نَس َبيٍِيِِ ۚإۦ نَِ ِهمُ ۡ َبَياإ َ َاَيا َاَياَُْ ْا ٌَ ۡم َني
َ َٱَّ مَ َناَيا لَيٍِ ا ص
ِ ث  ِه
ِ ٌَِ ٱشحَ َز ۡو ْا بََِيا
“Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan
harga murah, lalu mereka menghalangi (orang) dari jalan Allah.
Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan”. (QS. AtTaubat: 9).100
Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,
ٌ َق مَ ا
َخ نِ َذا َح  ِهُخ
ِ ِن َْس أَبِى هُ َز ٌْ َزةَ ن َِس الا ِهيِ ِّى صيى هللا نيٍۦ وبي – لََيا َل آٌَةُ ا ْل ُناََياص
ْ  َو ِن َذا، َ َو ِن َذا َو َن َُ أَ ْخيَف، ب
َ اؤجُ ِنسَ خََيا
َ َا َذ
"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia
berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah
dia berkhianat”101 (H.R. Al-Bukhari)
Apabila memang terdapat peraturan dari penguasa (ulil
amri) maka ASN harus mentaati nya, termasuk peraturan dalam
memilih seorang pemimpin. ASN harus mendukung
terlaksananya pemilihan seorang pemimpin dengan seseuai
peraturan yang ada dan berlaku termasuk netralitas ASN dalam
pemilihan.
ASN sebagai pekerja yang mengabdi pada pemerintah
merupakan amanah yang kebanyakan orang tidak mampu
menunaikannya dengan baik kecuali orang-orang dirahmati dan
dibantu oleh Allah SWT. Karena itu Islam mengharuskan mereka
yang bekerja dan menduduki amanah adalah orang-orang yang
mampu dan kuat terhadap berbagai bujuk rayu setan yang
mengajaknya menyalahi janji sumpahnya dan menyimpang
darinya. Rasulullah Saw tidaklah memberikan pekerjaan dengan
jabatan kepada orang-orang yang memintanya karena itu adalah
99
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tanda ambisiusnya, yang kebanyakan nafsunya melebihi
kemampuannya
sebagaimana
yang
diriwayatkan
dari
Abdurrahman bin Samurah bahwa Nabi saw bersabda:
ض ًَ  ِه
 لََيا َل لِ ًْ َربُْ ُل هللاِ صيى هللا نيٍۦ وبي: هللا ُ َن ْاۦ ُ لََيا َل
ِ ن َْس َن ْي ُِ الز ِهحْ َن ِس ب ِْس َب ُن َزةَ َر
ُ
ْ ك ِن ْ أوجٍِحَمََيا ن َْس َاسْأَلَ ٍة ُو ِا ْيثَ ِنلَ ٍْمََيا َو ِن
َ اْل َاَيا َرة َ صَإَِ ِه
ِ ْ ْ ٌََيا َن ْي َُ الز ِهحْ َن ِس بْسَ َب ُن َزةَ ََل جَسْأَل:
ْ
ٍِّْس صَ َزأٌَْثَ َغ ٍْ َزهََيا َخ ٍْزًا ِا ْامََيا صَ َكفز
َ
َ
َ
ٍ أُوجٍِحَمََيا ِا ْس َغٍ ِْز َا ْسأَلَ ٍة أُ ِن ْاثَ َنيَ ٍْمََيا َونِذا َحيفثَ َنيى ٌَ ِن
ت ال ِه ِذي هُ َْ َخ ٍْ ٌز
َ ن َْس ٌَ ِنٍ ِا
ِ ك َو ْأ
“Dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata:
Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam telah bersabda
kepadaku, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu
meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan
itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu
(sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan
dari Allâh). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan
dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allâh Azza
wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu
bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat
selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan
sumpahmu), maka bayarlah kaffârah (tebusan) dari sumpahmu
itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)”. (HR. Bukhori).102
Dalam Pemilihan Umum (pemilu) ASN sesuai dengan
peraturan asas netralitas yang dimana ASN tidak memihak
kepada salah satu calon pemimpin yang mencalonkan diri sebagai
kepala daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan
bahwa ASN harus mematuhi netralitasnya dalam pemilu sesuai
peraturan yang ada dan diberlakukan oleh para pemimpin.
Ketaatan tersebut hukumnya wajib, karena sama dengan taat
kepada penguasa dan melaksanakan sumpahnya sebagai ASN
untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengingkari sumpah adalah hal yang sangat dilarang dalam
agama Islam karena melaksanakan sumpah adalah hukum yang
wajib. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengingkari
sumpah untuk setia terhadap pancasila, UUD 1945, negara,
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pemerintah dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
Sanksi bagi pelanggar dan mengingkari sumpah adalah dosa.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung
1. Sejarah Pengawasan Pemilu
Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia,
istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era
1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali
dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah
pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di
seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan
Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga
parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.
Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup
kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam
pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada gesekan, itu terjadi di luar
wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul
merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat
itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu
1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.
Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada
pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah
mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang
mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan
Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protesprotes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi
penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu
pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan
pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif,
protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang
didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan
memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan
'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan
PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta
pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah
juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat
77
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