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  ABSTRAK  

 Tokoh adat Adat Paksi Pak Sekala Bekhak yang pada awalnya sebagai pemuka 

masyarakat adat dimanfaatkan oleh elit politik untuk meningkatkan perolehan 

suara dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan dengan cara memodifikasi 

peran dan kedudukan tokoh adat yang pada dasarnya sebagai orang yang 

dipercayai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat, dengan menjadi bagian 

dari tim sukses pasangan calon. 

 Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran 

tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala daerah 

Lampung Barat tahun 2017 di Desa Pekon Balak. Bagaimana tinjauan Fiqh 

Siyasah tentang peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam 

pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 di Desa Pekon Balak. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian 

dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan 

mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan. Penelitian ini bersumber dari 

data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (library 

reseach) berupa Al-Quran, Hadist, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta 

buku dan karya ilmiah lainnya. Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini 

menggunakan teknik berpikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta 

atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian 

hubungan atau suatu generalisasi.  

 Kesimpulan penelitian ini, pertama peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian 

Pernong dalam pemilihan Kepala Daerah Lampung Barat Tahun 2017 di Desa 

Pekon Balak, memiliki peranan yang sangat penting, untuk mengajak, 

mengarahkan, dan mengontrol/mengawasi yang dapat memberikan nasihat, 

dorongan moral, masukan dan saran pendapat. Sehingga masyarakat adat 

Kepaksian Pernong yang ada di Pekon Balak mendapatkan pencerahan agar ikut 

berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan di 

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017, serta dapat menghasilkan pemimpin 

yang baik, amanah, jujur, dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih 

baik bagi Pemerintahan Lampung Barat maupun masyarakatnya. Kedua, menurut 

tinjauan Fiqh Siyasah tentang peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian 

Pernong dalam pemilihan Kepala Daerah Lampung Barat Tahun 2017 di Desa 

Pekon Balak, pertama pengarahan berupa saran atau pemberian petunjuk yang 

dilakukan oleh tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong kepada masyarakat 

adatnya yang ada di Pekon Balak untuk memilih salah satu pasangan calon yang 

didukung sebagaimana yang telah diuraikan, tidaklah sesuai dengan salah satu 

prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam yaitu prinsip keadilan, sehingga dapat 

menimbulkan kemudharatan. Kedua mengajak dan mengontrol/mengawasi untuk 

menggunakan hak pilih, tidak menjadi golongan putih, tetap menghormati 

perbedaan pilihan politik, dan menghindari konflik, selaras dengan salah satu 

prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam yaitu prinsip Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar, sehingga dapat membawa masyarakat adat Kepaksian Pernong yang 

ada di Pekon Balak kepada kemaslahatan.  
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MOTTO 

 

هَۡىَى َعِي  ٌۡ ٞت يَۡدُعىَى إِلًَ ٱۡلَخۡيِز َويَۡأُهُزوَى بِٱۡلَوۡعُزوِف َويَ ٌُكۡن أُهَّ َوۡلتَُكي هِّ

ئَِك هُُن ٱۡلُوۡفلُِحىَى  
َٰٓ  ٱۡلُوٌَكِزِۚ َوأُْولَ 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang  

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” 

(Q.S Ali-Imran: 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

   Judul merupakan suatu gambaran utama permasalahan suatu penelitian karya 

ilmiah. Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul 

skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian atau makna 

yang terkandung dalam judul skripsi ini. Sebab judul merupakan kerangka 

dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca. Maka perlu 

adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung 

di dalam judul: “Peran Tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Lampung Barat Tahun 2017 Ditinjau dari Perspektif 

Fiqh siyasah” (Studi di Desa Pekon Balak Kecamatan Batu brak Lampung 

Barat) sebagai berikut:  

1. Peran adalah adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada 

kedudukan (status) tertentu.
1
 

2. Tokoh diartikan sebagai orang yang terkenal/terkemuka, panutan
2
 

3. Paksi Pak Sekala Bekhak merupakan kerajaan federasi dengan empat 

raja dalam satu Negara atau Kerajaan. Masing-masing memiliki daerah 

kekuasaannya masing-masing tanpa mengkakak adikkan satu sama 

lainnya, sama-sama berdaulat, dan memiliki hak yang sama.
3
 Paksi Pak 

Sekala Bekhak terdiri dari  

                                                             
1 Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-

Konsep Dasar, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 47. 
2 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 1997), 68. 
3 Ahmad Susantri, “Tari Sekura Sebagai Media Pelestari Topeng Sekura Dari Liwa Lampung 

Barat,” JOGED Jurnal Seni Tari, Vol. 13, no. 2, (2019): 158-170. 



2 
 

 
 

a. Paksi Bejalan di Way memiliki daerah kekuasaan meliputi 

Kembahang dan Balik Bukit. Pusat Pemerintahannya adalah Puncak 

Dalom, Simpang Kembahang. 

b. Paksi Belunguh, menguasai wilayah Belalau dengan ibukotanya di 

Kenali.  

c. Paksi Nyerupa, memperoleh bagian daerah Sukau dengan pusat 

pemerintahan di Tampak Siring. 

d. Paksi Pernong, memerintah daerah Batu Brak dengan ibu negeri di 

Hanibung dan kemudian berpindah ke Pekon Balak, Batu Brak.
4
 

4. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang 

terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu 

fenomena.
5
 

5. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
6
 

Berdasarkan pengertian yang terdapat pada judul di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pola perilaku beberapa 

orang yang menjadi panutan di suatu kerajaan, dalam pelaksanaan demokrasi 

di tingkat lokal atau di salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dilihat dari 

sudut pandang hukum Islam.  

 

                                                             
4 Safari Daud, “Sejarah Kesultanan Paksi Pak Sekala Brak” (Puslitbang Lektur dan Khazanah 

Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2012), 146.  
5
 Anwar Daud, dkk, Penanganan Coronavirus (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif 

Kesehatan Masyarakat, (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020), 6. 
6 Muhammad Iqbal, “Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” Edisi Revisi, (Jakarta: 

Prena Media Group, 2014), 4.  
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B. Latar Belakang  

     Pemilihan umum sebagai wadah ataupun sarana demokrasi yang telah 

digunakan sebagian negara di dunia merupakan salah satu bentuk partisipasi 

politik yang paling umum dengan ikut berperan aktif dalam kegiatan pemilihan 

umum untuk setiap calon kepala daerah, calon anggota legislatif atau calon 

kepala negara. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme 

demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat 

terlibat dalam proses pemilihan wakil rakyat di parlemen dan pemimpin 

nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip–prinsip ini sangatlah penting dalam 

proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.
7
  

Sejak hadirnya otonomi daerah secara hakiki menjadikan semakin dekatnya 

partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah di daerah lebih 

terfokus dan mandiri, termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah.
8
 

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan agenda Pemilu yang 

paling menyita perhatian bagi rakyat Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah atau 

biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah pemilihan suatu 

pemimpin di daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah 

administratif setempat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.  

Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak 

diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan 

daerah. Dengan demikian pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara 

                                                             
7 A. Ubaedillah, dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: 

Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2003), 82. 
8 Muhammad Azhar, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Daerah,” Administrative Law dan Governance Journal, Vol. 1, no. 1, (2018): 103-118. 
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langsung oleh rakyat dapat menciptakan hubungan yang sangat erat dengan 

pelaksanaan kedaulatan rakyat serta diharapkan dapat tercapainya 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif. 

Sebagai upaya mencapai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

demokratis dan partisipatif tentu saja dibutuhkan peran yang maksimal dari 

berbagai kalangan. Masyarakat sebagai objek utama memiliki peran yang 

sangat penting dalam pemilihan kepala daerah, sebab masyarakatlah yang akan 

memilih dan menentukan siapa pemimpin mereka.  

Berbicara tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, dalam 

perspektif hukum Islam bukan hanya tidak bertentangan dengan doktrin-

doktrin Islam. Bahkan, pemilihan kepala daerah secara langsung sangat 

dianjurkan oleh Islam. Islam menggambarkan dan memerintahkan umat Islam 

untuk melaksanakan musyawarah yang diadakan di kalangan pemimpin dengan 

rakyat, antara lain menyangkut urusan-urusan di bidang siyasah syar’iyah.
9
 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah: Asy-Syura ayat 38, yang 

berbunyi :  

هُۡن َوٱلَِّذيَي  ب َرَسۡقٌَ  ةَ َوأَۡهُزهُۡن ُشىَري  بَۡيٌَهُۡن َوِهوَّ لَى  ٱۡستََجببُىْا لَِزبِِّهۡن َوأَقَبُهىْا ٱلصَّ

 ٨٣يٌُفِقُىَى 
“dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 

melaksanakan salat,  sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka)” (Q.S Asy-Syura (42) : 38)
10

 

Kepala Daerah sendiri dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis apabila dilihat dari kepentingannya. Kepala Daerah pun berfungsi 

sebagai imam dalam kekuasaaan kepemimpinan jika dilihat dari kepentingan 

                                                             
9
 Wery Gusmansyah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam perspektif Siyasah, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), 109-110.  
10 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 294. 
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umum, begitu pula eksistensinya.
11

 Imamah (kepemimpinan) itu dapat terjadi 

dengan pemilihan ahl al-hall wa al-aqdi dan dengan janji (penyerahan 

kekuasaan) imam sebelumnya atau yang sering disebut waliyatul ahdi.
12

 

Siyasah dan politik mempunyai kesatuan makna, dengan mengacu pada 

definisi yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan 

menghindarkan dari kemafsadahan. Fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni 

fiqh dan siyasah, kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti 

adalah istilah yang dipakai secara khusus dalam bidang hukum Islam atau 

Yurisprudensi Islam.
13

 Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, 

mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam 

kalimat sasa al-qaum mengatur kaum, memerintah dan memimpin.
14

  

Menurut Fiqh siyasah pemilihan kepala daerah masuk ke dalam objek 

kajian fiqh siyasah yaitu siyasah dusturiyah, yang mempelajari hubungan 

antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan–

kelembagaan yang terdapat daam masyarakat. Siyasah dusturiyah, mengkaji 

secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, 

hubungan orang muslim dengan non-muslim dalam suatu pemerintahan dan 

negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut 

suatu negara terentu.
15

 

Saat proses pemilihan kepala daerah Lampung Barat tentunya sangat 

dibutuhkan peran tokoh adat, baik dalam meningkatkan partisipasi politik 

                                                             
11 M. Dhiaudin Rais, Teori Politik Islam, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet. Ke-1 

(Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 223. 
12 Wery Gusmansyah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam perspektif Siyasah, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), 106.  
13 Beni Ahmad Saebani, Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 

Muhammad SAW hingga Al Khulafa Ar Rasyidin, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ke2, 2015) h. 13 
14 Ibid, 25. 
15 Ibid, 39-40. 
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maupun dalam hal meningkatkan perolehan suara salah satu pasangan calon 

kepala daerah. Keberadaan tokoh adat sebagai salah satu golongan yang ada 

dalam tengah-tengah masyarakat mempunyai kedudukan tinggi dalam 

kehidupan sosial, tidak hanya masalah adat tetapi juga masalah politik.  

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu 

tatanan masyarakat adat di suatu wilayah, dengan Integritas, kewibawaan, dan 

kharismanya menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Beberapa jenis tokoh 

adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat, yaitu kepala suku, kepala adat, 

aktivitas budaya dan tradisi, juru kunci, dan seniman budaya tradisional. 

Kedudukan tokoh adat mempunyai ciri khas masyarakat bersuku, demi 

mempertahankan diri dari pelestarian nilai-nilai masing-masing yang fokusnya 

adalah keragamaan.
16

 

Kaitannya dengan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kabupaten 

Lampung Barat tokoh adat yang pada awalnya sebagai pemuka masyarakat 

adat dimanfaatkan oleh elit politik untuk meningkatkan perolehan suara dalam 

pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan dengan cara memodifikasi peran 

dan kedudukan tokoh adat yang pada dasarnya sebagai orang yang dipercayai 

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat, dengan menjadi bagian dari tim 

sukses pasangan calon.
17

 Salah satunya adalah Tokoh Adat Paksi Pak Skala 

Bekhak yang ada di Lampung Barat.  

                                                             
16 Isan Bastiang, “Peran Tokoh Adat Di Kota Ternate Dalam meningkatkan Partisipasi Politik 

Masyarakat Pada Pemkilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018,” Jurnal Politico, 

Vol. 9, no. 1, (2020): 1-20, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30700/29512 
17 Ibid., 2  
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 Hal ini dapat dilihat dari berita berita atau informasi yang disampaikan oleh 

salah satu sumber berita yang ada di lampung, yaitu Lampung 1 com
18

 pada 

tanggal 10 Februari 2017 bahwa : 

“Saibatin Puniakan Dalom Edwarsyah Pernong, menyerukan masyarakat 

adat Paksi Pak Sekala Bekhak untuk mendukung dan memilih pasangan 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Lampung Barat nomor urut 1 

Parosil Mabsus-Mad Hasnurin. Titah raja yang disampaikan pada 

silaturahmi antara masyarakat adat yang di gelar di Lamban Gedung Dalom 

Paksi Buay Belunguh, Pekon Kenali Kecamatan Belalau, kemarin. Sabatin 

Edwarsyah Pernong, mengatakan masyarakat Kenali merupakan masyarakat 

adat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beliau mengharapkan masyarakat 

Kenali Belalau menyatukan pilihan terhadap PM-MH, karena calon nomor 

urut 1 merupakan keluarga besar Kerajaan adat Paksi Pak Sekala Bekhak. 

“Mad Hasnurin ini kakak saya, dan merupakan keluarga besar Kepaksian 

Belunguh, kalau di sini tidak menang, berarti kita tidak ada rasa 

persaudaraan lagi”, kata Edwarsyah. Menurut Edwasyah Pernong, yang 

berjanji dihadapan masyarakat di depan lamban gedung adalah keluarga 

besar, serta dihadapan para saibatin yang berjanji itu orang lain. “Tadi 

Parosil dan Pun Mad Hasnurin sudah berbicara dihadapan kita semua, 

karena mereka berdua ini adalah keluarga kita maka yakinlah bahwa mereka 

tidak akan ingkar janji”, tekan Edwarsyah. Mad Hasnurin ini, kata 

Edwarsyah merupakan keluarga Gedung Dalom Buay Belunguh, jadi kalau 

di Kenali Belalau tidak bisa menang 70 persen, alangkah malunya keluarga 

                                                             
18https://www.lampung1.com/2017/02/pangeran-edwarsyah-pernong-serukan-

menangkan-pm-mhdibumi-paksi-pak-skala-bekhak diakses pada 30 januari 2021 pukul 13.40 wib  
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besar di sini, dan juga kata dia tunjukkan bahwa masyarakat adat itu 

bersatu”. 

 Tokoh Adat Paksi Pak Sekala Bekhak merupakan kelompok elit lokal yang 

ada di Kabupaten Lampung Barat yang keberadaannya mempunyai peranan 

penting dalam memengaruhi, mengajak dan menggerakkan masyarakatnya.  

Memperhatikan pernyataan dan penjelasan-penjelasan yang terjadi terhadap 

peran tokoh adat dalam pemilihan kepala daerah yang dikemukakan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian secara 

ilmiah dengan judul “PERAN TOKOH ADAT SEKALA BEKHAK KEPAKSIAN 

PERNONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG BARAT 

TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” (Studi di Desa 

Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Lampung Barat) 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

   Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Tokoh adat yang pada awalnya sebagai pemuka masyarakat adat 

dimanfaatkan oleh elit politik untuk meningkatkan perolehan suara dalam 

pemilihan kepala daerah. 

2. Adanya modifikasi peran dan kedudukan tokoh adat yang pada dasarnya 

sebagai orang yang dipercayai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

adat, menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon. 

Melihat permasalahan-permasalahan di atas untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, serta agar penelitian tersebut 
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lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian 

akan tercapai. Maka penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan: 

1. Peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan 

kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 di Desa Pekon Balak. 

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian 

Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 di Desa 

Pekon Balak. 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentasi sebagai pedoman 

arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari infomasi serta 

sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga 

penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan 

demikian fokus dari penelitian ini adalah peran tokoh adat Sekala Bekhak 

Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 

di Desa Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Lampung Barat. 

Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam 

pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 di Desa Pekon Balak ? 

2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran tokoh adat Sekala 

Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat 

tahun 2017 di Desa Pekon Balak ? 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang terjadi serta dalam alasan pemilihan judul, maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran tokoh  adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam 

pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 di Desa Pekon Balak ? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang peran tokoh adat Sekala Bekhak 

Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 

2017 di Desa Pekon Balak? 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran tokoh Adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong 

dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 di Desa Pekon 

Balak.  

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran tokoh Adat 

Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 

2017 di Desa Pekon Balak. 

G. Manfaat Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai salah satu pembelajaran dalam 

berpikir ilmiah, menerapkan teori yang diperoleh ke dalam kasus nyata serta 

menambah wawasan dan pengalaman. 

2. Bagi masyarakat adat Kepaksian Pernong Desa Pekon Balak, dapat 

mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang peran tokoh adat Kepaksian 

Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017. 
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3. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan 

pembelajaran mengenai peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong 

dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 ditinjau dari 

perspektif Fiqh Siyasah. 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai suatu perbandingan di dalam sebuah 

penelitian sekaligus juga berguna untuk menghindari manipulasi terhadap suatu 

karya ilmiah. Berikut terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan 

“Peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala 

daerah Lampung Barat tahun 2017 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah”, 

Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut : 

1. Skripsi  

a. Skripsi karya Ezio Maradila pada tahun 2018, yang berjudul “Dominasi 

tokoh adat dalam kehidupan demokrasi desa (Studi kasus pada pemilihan 

peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 

2016)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses bagaimana 

Raja Pengampungan Kimas Pekon Labuhan mempengaruhi dan 

menginstruksikan masyarakat untuk memilih Hefni Yurizal sebagai 

peratin Pekon Labuhan.
19

  

Persamaan penelitian milik Ezio Maradila dengan penelitian yang akan 

peneliti angkat yaitu sama-sama membahas tentang tokoh adat. 

Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi karya Ezio Maradila meneliti 

dominasi tokoh adat dalam kehidupan demokrasi khususnya pada 

                                                             
19

 Ezio Maradila, “Dominasi Tokoh Adat dalam kehidupan Demokrasi Desa (Studi kasus 

pada pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 2016)” 

(Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2018), 92. 
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pemilihan peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten 

Pesisir Barat, sedangkan penelitian ini meneliti peran tokoh adat Sekala 

Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung 

Barat tahun 2017 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa 

Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Lampung Barat). 

b. Skripsi karya Mila Eviyana Yulia Ningsih tahun 2019, “Kebijakan 

masyarakat adat samin dalam pemilihan kepala daerah perspektif Imam 

Al-Mawardi”.  

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan masayarakat adat 

Samin dalam pemilihan kepala daerah dilangsungkan dengan 

mengadakan musyawarah yang diselenggerakan di sebuah balai 

pertemuan desa. Musyawarah tersebut membahas dan menentukan calon 

mana yang akan sama-sama dipilih dan dicoblos.
20

 

Persamaan penelitian Mila Eviyana Yulia Ningsih dengan penelitian 

yang akan peneliti angkat adalah sama-sama membahas tentang 

pemilihan kepala daerah. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus 

penelitian yang mana penelitian milik Mila Eviyana Yulia Ningsih hanya 

berfokus pada kebijakan masyarakat adat samin dalam pemilihan kepala 

daerah perspektif Imam Al-Mawardi, sedangkan penelitian yang peneliti 

angkat memfokuskan pada peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian 

Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 

ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa Pekon Balak 

Kecamatan Batu Brak Lampung Barat). 

                                                             
20

 Mila Eviyana Yulia Ningsih, “Kebijakan masyarakat adat Samin dalam pemilihan 

kepala daerah perspektif IMAM AL-Mawardi” (Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 

2019), 83. 
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c. Skripsi karya Haris Wanto tahun 2019, yang berjudul “Analisis fiqh 

siyasah tentang etika kampanye politik pada pilkada serentak tahun 2017 

di Lampung Barat”.  

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kampanye politik yang 

dilakukan oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik di mata masyarakat Lampung Barat. 

Adanya suatu penekanan dengan masyarakat khususnya kepada Pegawai 

Negeri Sipil serta isu-isu negatif menjadi catatan buruk bagi 

masyarakat.
21

 

Persamaan penelitian Haris Wanto dengan penelitian yang akan peneliti 

angkat adalah sama-sama membahas Pemilihan Kepala Daerah di 

Lampung Barat. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian milik Haris 

Wanto berfokus pada analisis fiqh siyasah tentang etika kampanye politik 

pada pilkada serentak tahun 2017 di Lampung Barat, sedangkan 

penelitian yang peneliti angkat berfokus pada peran tokoh adat Sekala 

Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung 

Barat tahun 2017 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa 

Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Lampung Barat). 

 

 

                                                             
21

 Haris Wanto, “Analisis Fiqh siyasah tentang etika kampanye Politik Pada Pilkada 

Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat” (Studi Pada KPUD Kabupaten Lampung Barat)” 

(Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 128. 



14 
 

 
 

2. Jurnal Ilmiah 

a. Isan Bastiang, “Peran tokoh adat di kota Ternate dalam meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Maluku Utara tahun 2018,”Jurnal Politico, Vol. 9, no. 1, 

(2020): 1-20.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran tokoh adat dalam 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018, 

adalah dengan membantu pihak penyelenggara dalam melakukan 

sosialisasi terkait tahapan dan pentingnya partisipasi masyarakat.
22

 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran tokoh 

adat, sedangkan perbedaannya, yaitu jurnal karya Isan Bastiang 

membahas peran tokoh adat di kota Ternate dalam meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Maluku Utara tahun 2018, sedangkan penelitian yang akan 

peneliti angkat membahas peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian 

Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 

ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa Pekon Balak 

Kecamatan Batu Brak Lampung Barat). 

b. Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad 

Zulfika, “Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik 

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 

2015,” Aristo, Vol. 6, no. 2, (2018): 301-328. 

                                                             
 22 Isan Bastiang, “Peran tokoh adat di kota Ternate dalam meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 

2018,”Jurnal Politico, Vol. 9, no. 1, (2020): 1-20.  
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Dapat disimpulkan bahwa elit politik memainkan peran dalam Pilkada 

tidak lepas dari kepentingan untuk mensosialisasikan pasangan calon 

yang diusung oleh partai politiknya.Tokoh adat memiliki peran penting 

dalam masyarakat Toraja Utara oleh karena itu penyelenggara Pilkada 

memanfaatkan kharisma yang dimiliki oleh tokoh adat untuk 

mensosialisasikan informasi pilkada kepada masyarakat.
23

 

Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti 

yaitu sama-sama membahas tentang elit lokal atau tokoh adat. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana jurnal tersebut 

memfokuskan pada keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi 

politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja tahun 

2015, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada 

peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan 

kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 ditinjau dari perspektif fiqh 

siyasah (Studi di Desa Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Lampung 

Barat). 

c. Ali Irawan, M. Januar Ibnu Adam, “Partisipasi Politik Masyarakat adat 

Kampung Naga dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Tasikmalaya,” Jurnal Pendidikan Pancasiladan Pendidikan 

Kewarnegaraan, Vol. 5, no. 1, (2019): 18-24  

Pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi yang 

dilakukan masyarakat adat Kampung Naga bisa digolongkan ke dalam 

                                                             
23

 Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfika, 

“Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015,” Aristo, Vol. 6, no. 2, (2018): 301-328. 
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bentuk partisipasi konvensional. Kegiatan partisipasi konvensional 

merupakan bentuk demokrasi yang normal dimana di dalamnya termasuk 

kegiatan pemilihan, yakni memberikan suara, dan diskusi politik.
24

 

Persamaan jurnal milik Ali Irawan dan M. Januar Ibnu Adam dengan 

penelitian yang akan diangkat peneliti yaitu sama-sama meneliti peran 

tokoh adat atau masyarakat adat, serta sama-sama meneliti pemilihan 

kepala daerah. Perbedannya terletak pada fokus penelitian, yakni jurnal 

milik Ali Irawan dan M. Januar Ibnu Adam hanya fokus pada partisipasi 

politik masyarakat adat Kampung Naga dalam pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan penelitian yang peneliti angkat 

memfokuskan pada peran tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong  

dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat tahun 2017 ditinjau dari 

perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa Pekon Balak Kecamatan Batu Brak 

Lampung Barat). 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata 

kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.
25

 

Adapun dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

                                                             
24

 Ali Irawan, M. Januar Ibnu Adam, “Partisipasi Politik Masyarakat adat Kampung 

Naga dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya,” Jurnal Pendidikan Pancasiladan 

Pendidikan Kewarnegaraan, Vol. 5, no. 1, (2019): 18-24  

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RdD, (Bandung: CV.Alfabeta, 2012), 2. 
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   Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Adapun yang dijadikan penulis 

sebagai objek penelitian ialah Sekala Bekhak Kepaksian Pernong. 

b. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu 

metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian 

disimpulkan.
26

 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer  

adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan 

mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
27

 Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian 

Pernong, untuk mendapatkan data yang valid dan fokus pada tujuan 

penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa cara untuk 

mendapatkan data primer yaitu sebagai berikut : 

1) Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis 

                                                             
26 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), 106. 
27 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan 15, 2014), 91. 
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untuk kemudian dilakukan pencatatan.
28

 Berdasarkan jenisnya 

observasi dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut : 

a) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana 

observer berada bersama objek yang diteliti. 

b) Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya yang akan diteliti, 

misalnya dilakukan melalui flom, rangkaian slide atau rangkaian 

foto.  

Penulis menggunakan metode observasi tidak langsung dan teknik 

observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, yaitu 

peneliti tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan informan. Adapun 

objek yang diamati peneliti adalah peran tokoh Kerajaan Adat Paksi 

Pak Sekala Bekhak dalam pemilihan Kepala Daerah Lampung Barat 

tahun 2017.  

2) Wawancara  

   adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada 

para responden.
29

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, 

semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Tipe wawancara yang 

                                                             
28 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 

63. 
29 Ibid., 39. 
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digunakan adalah wawancara terstruktur, dengan menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. 

 

3) Dokumentasi 

    Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung yang ditujukan pada subjek peneltian, tetapi melalui 

dokumen. Dokumen adalah catatan-catatan tertulis yang isinya 

merupakan pertanyaan-pertanyaan tertulis disusun oleh seorang atau 

lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi 

sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

b. Data Sekunder 

 adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh 

oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
30

 Data sekunder dapat dikatakan 

juga sebagai data yang mendukung data primer yang bersumber dari 

buku-buku, laporan, jurnal-jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang 

relevan dengan topik penelitian hasil, sumber-seumber sejenis yang 

diakses dari internet dan lain-lain. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

 Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang menjadi 

sasaran dalam penelitian pada suatu tempat tertentu. Adapun yang 

dijadikan penulis sebagai populasi dalam penelitian ini adalah “tokoh 

                                                             
30 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan 15, 2014), 91. 
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adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong yang berjumlah kurang lebih 75 

orang”. 

b. Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Purposive Sampling, dimana 

penulis menetapkan sendiri 2 orang tokoh adat Kepaksian Pernong yang 

akan dijadikan narasumber. Alasan penulis menetapkan 2 orang tokoh 

adat Kepaksian Pernong tersebut sebagai narasumber dalam penelitian 

ini, sebab kedua tokoh adat tersebut dianggap mampu memberikan data 

atau informasi terkait bagaimana peran tokoh adat Sekala Bekhak 

Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat 

tahun 2017 di Desa Pekon Balak. Serta kedua tokoh adat tersebut 

mempunyai kedudukan tertentu di Kepaksian Pernong yaitu sebagai 

ketua dewan adat dan bangsawan tingi Kepaksian Pernong. 

4. Metode Pengolahan Data 

   Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, 

maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang penulis lakukan 

dengan beberapa tahap sebagai berikut:  

a. Reduksi Data, merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan 

membuang data yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat 

menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan. 
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b. Menampilkan Data, merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun 

secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan 

kemungkinan menghasilkan kesimpulan.  

c. Verifikasi, adalah tahap akhir yang dilakukan melihat hasil reduksi data 

tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini 

bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang ada.  

5. Analisis Data 

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan analisa data 

kualitatif, dalam analisa kualitatif penulis menggunakan tehnik berpikir 

induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil 

pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau 

suatu generalisasi.
31

 

6. Sistematika Pembahasan 

     Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah dalam 

memahami skripsi ini, maka akan digunakan sistematika berikut: 

 Bab I Pendahuluan. Pembahasannya meliputi : penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan 

teoritis yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka 

                                                             
31 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan 15, 2014), 40.  
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wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang 

ada. Bab ini berisi pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, siyasah 

tanfidziyah, pemilihan kepala daerah dalam perspektif fiqh siyasah, dan pinsip-

prinsip dasar hukum politik Islam, pengertian peran, definisi tokoh adat, peran 

tokoh adat, pengertian pemilihan kepala daerah, dasar hukum pemilihan kepala 

daerah, sistem pemilihan kepala daerah. 

 Bab III Penelitian. Bab ini akan mepluti 3 bagian, yaitu : Pertama, 

menjelaskan tentang gambaran umum Desa Pekon Balak yang meliputi sejarah 

Desa Pekon Balak, letak geografis Desa Pekon Balak, struktur organisasi Desa 

Pekon Balak, kondisi sosial budaya Desa Pekon Balak. Kedua, menjelaskan 

tentang ganbaran umum Sekala Bekhak Kepaksian Pernong yang meliputi 

sejarah berdirinya Sekala Bekhak Kepaksian Pernong, struktur kepemimpinan 

Sekala Bekhak Kepaksian Pernong, struktur pemerintahan adat, dan Saibatin 

Paksi Pak Sekala Bekhak. Bagian ketiga, akan menjelaskan tentang peran 

tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala derah 

Lampung Barat tahun 2017 di Desa Pekon Balak. 

 Bab IV analisis data. pembahasan dalam bab ini meliputi : pertama, peran 

tokoh adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong dalam pemilihan kepala derah 

lampung barat tahun 2017 di desa pekon balak. kedua, tinjauan fiqh siyasah 

terhadap peran tokoh adat paksi pak sekala bekhak dalam pemilihan kepala 

derah lampung barat tahun 2017 di desa pekon balak. 

 bab v penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

     Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah, kata fiqh 

secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai 

secara khusus dalam bidang hukum Islam atau Yurisprudensi Islam.
32

 

Menurut Muhammad Iqbal “kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. 

Secara bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam”.
33

  

     Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham 

dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap 

maksud-maksud perkataan dan perbuatan.
34

 Secara terminologis fiqh adalah 

pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai 

amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni 

dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-

qur’an dan sunnah).
35

  

 Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus 

dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk mencakup sesuatu.
36

 

                                                             
32 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Srjarah Politik Islam 

Sejak Muhammad SAW hingga Al Khulafa Ar Rasyidin, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ke 

2, 2015), 13. 
33

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prena 

Media Group, 2014), 2. 
34

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo), 1994), 21. 
35

 Ibid., 22.  
36

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 3. 
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 Menurut Suyuthi Pulungan “siyasah yaitu mengatur atau memimpin 

sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan”.
37

 Sementara menurut 

Beni Ahmad Saebani “secara linguistik, siyasah artinya mengatur, 

mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. 

 Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian mengenai fiqh dan siyasah 

yang telah diuraikan di atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah 

merupakan salah satu ilmu atau aspek hukum Islam yang membahas atau 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia dalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan bernegara dengan cara 

menuntun mereka kepada kemaslahatan serta menjauhkan dari 

kemudharatan yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. 

2. Ruang Lingkup 

     Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 

ruang lingkup fiqh siyasah. Diantarnya ada yang membagi menjadi lima 

bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. 

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah 

menjadi delapan bidang.
38

 

     Menurut Imam al-Mawardi, “di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam 

al-Sulthaniyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan 

pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), 

siyasah maliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha’iyyah (peradilan), 

                                                             
37

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, 22. 
38 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 14. 
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siyasah harbiyah (hukum perang) dan siyasah idariyyah (administrasi 

negara)”.
39

  

Adapun Ibn Taimiyah, “meringkasnya menjadi empat bidang kajian, 

yaitu siyasah qadha’iyyah (peradilan), siyasah idariyyah (administrasi 

negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah 

dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional)”.
40

 Sementara 

Abdul Wahab Khallaf, “di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-

Syar’iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu 

peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara”.
41

  

Menurut salah satu ulama terkemuka di Indonesia, yaitu T.M. Hasbi Ash-

Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, 

yaitu: siyasah dusturiyah syar’iyyah (politik pembuatan perundang-

undangan), siyasah tasyri’iyyah syar’iyyah (politik hukum), siyasah 

maliyyah syar’iyyah (politik ekonomi dan moneter), siyasah idariyyah 

syar’iyyah (politik administrasi negara), siyasah dauliyyah/siyasah 

kharijiyyah syar’iyyah (politik hubungan internasional), siyasah 

tanfidziyyah syar’iyyah (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan 

yang terakhir siyasah harbiyyah syar’iyyah (politik peperangan).
42

 

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat 

disederhanakan menjadi 3 bagian pokok, yaitu: 

a. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah) meliputi: 

                                                             
39

 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp) 
40

 Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’I wa al-Ra’iyah, (Mesir: Dar al-

Kitab al-Arabi, t.tp) 
41

 Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyah, 4.  
42

 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar’iyah, (Yogyakarta: Madah, 

t.tp.),8.  
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1) Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau legislatif. 

2) Peradilan (qadha’iyyah) atau yudikatif) 

3) Administrasi pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif. 

b. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang: 

1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan 

warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-

duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional. 

2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim 

(al-siyasah al-duali al-amm) atau biasa juga disebut dengan hubungan 

internasional. 

3) Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyah). 

c. Politik keuangan dan monetear (siyasah maliyyah).
43

 

3. Siyasah Tanfidziyah 

 Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan 

istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ul al-

amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga 

untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih 

luas lagi.  

 Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah 

khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-

execute ketentuan perundangan-undangan seperti Diwan al-Kharuj (Dewan 

Pajak), Diwan al-Ah, das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, 

pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-mal (pejabat 

                                                             
43

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 15.   
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keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas 

sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-

amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang 

hanya berfungsi sebagai eksekutif.  

 Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir 

dan dikesempatan lain sebagai Khalifah atau Imamah.
44

 Berdasarkan al-

Qur’an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan 

syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta 

menghindari dosa dan pelanggaran. 

 Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi 

semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas 

keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Quran dan 

Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan 

atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan 

hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan 

amar ma’ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan 

membagi rampasan perang dan sebagainya. 

a. Amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan dalam kamus inggris 

diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.
45

 

b. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat 

orang lain dalam beberapa persoalan.
46

 

c. Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan 

atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.
47

 

                                                             
44

 Abu A’la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung : Mizan, 1993), 247. 
45

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 63.  
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4. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

 Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara 

manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi 

kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, 

bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan 

kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari’at Islam. 

 Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin, 

baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam 

tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap 

kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa 

dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, hal itu akan 

menimbulkan gejolak diantara personel-personel yang dipimpinnya.  

 Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu 

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

dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum.
48

 Imam 

juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. 

Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan 

sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.
49

 

 Sementara, secara etimologi kepemimpinan berarti khilafah, imamah, 

imaroh, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang 

pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Sementara secara 

terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar 
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 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa 
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mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan, dengan kata lain, 

kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang 

terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggung jawab seorang 

pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi 

motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna 

mencapai tujuan.
50

 

  Imamah (kepemimpinan) itu dapat terjadi dengan salah satu dari dua 

cara yaitu dengan pemilihan ahl al-hall wa al-aqdi dan dengan janji 

(penyerahan kekuasaan) imam sebelumnya. Cara kedua ini disebut juga 

waliyatul ahdi. Cara ini diperkenankan atas dasar : 

a. Abu Bakar ra menunjuk Umar ra yang kemudian kaum muslimin 

menetapkan keimanan (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar 

tadi. 

b. Umar ra menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada ahlu 

syura (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan 

oleh sahabat yanhg lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjukkan 

seorang, tetapi menyerahkan pengangkatan khilafah kepada sekelompok 

orang (ahlu syura yang berwenang).
51

 

 Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syura ayat 38, 

yang berbunyi : 

ةَ َوأَۡهُزهُۡن ُشىَري  بَۡيٌَهُۡن  لَى  َوٱلَِّذيَي ٱۡستََجببُىْا لَِزبِِّهۡن َوأَقَبُهىاْ ٱلصَّ

هُۡن يٌُفِقُىَى   بَرَسۡقٌَ   ٨٣َوِهوَّ
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 “dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 

melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan spade 

ebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S Asy-

Syura (42) : 38)
52

 

5. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Politik Islam  

     Hukum  Islam  atau  sering  dikenal  dengan  fiqh  adalah  hukum  yang 

sangat  dinamis. Sesuai dengan makna fiqh yang berarti pemahaman atas 

teks dengan metode ijtihad maka sudah sepatutnya fiqh berkembang 

dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Sebab teks itu 

sendiri baik Al Quran maupun hadis sudah paripurna dan tidak 

dimungkinkan adanya penambahanan yang  mungkin  dilakukan  hanyalah  

interpretasi  atas  teks  itu  sendiri  mengikuti prinsip dan syarat yang telah 

disepakati para fuqaha baik dalam bentuk konsesus ulama (ijma) maupun 

fatwa pribadi ahli (ijtihad).
53

 

Istilah ilmu politik( science politique) pertama kali digunakan oleh 

Jean Bodin di Eropa pada tahun  1576,  kemudian  Thomas  Fitzherbrt  dan 

Jeremi  Bentham  pada tahun   1606. Akan tetapi istilah politik yang 

dimaksud adalah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam kaya-karya 

sarjana Eropa. Dilihat  dari  sistemnya,  politik  adalah  suatu  konsep  yang  

menfokuskan  pada  basis  dan penentuan   serta   siapa   yang   akan   

menjadi   sumber   otoritas   negara,   dan   kepada   siapa pemerintahan  

dipertanggungjawabkan  dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang 

harus buat. Politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk 
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mencapai satu tujuan. Politik secara umum berhubungan  dengan berbagai 

cara dalam pencapaian  tujuan hidup manusia. Sedangkan secara khusus 

penekanannya kepada kekuasaan dan pemerintahan. 

Hukum  Politik  Islam  atau  sering  disebut  dengan  fiqh 

siyasah/siyasah syar’iyyah dalam literatur Islam adalah bagian   dari   fiqh   

muamalah   yang   sangat   dinamis   dan berkembang secara cepat. 

Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma’ pertama yang terjadi 

dalam sejarah fiqh para sahabat justru dalam bidang fiqh siyasah bukan fiqh 

ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan kaedah-kaedah ushul fiqh 

disusun pada abad kedua hijriyah, para Khulafa Al-Rasyidin dan sahabat 

yang lain bukan hanya menyadari pertingnya arti kepemimpinan dan 

pemerintahan  dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya  dalam dunia 

nyata hanya beberapa saat sepeninggalnya rasulullah saw.
54

 

Oleh  karena  hukum  politik  Islam  terus  berkembang  dengan  cepat  

dan  dinamis,  maka sangat  diperlukan  pengetahuan  tentang  prinsip-

prinsip  dasar  apa  saja  yang  dirumuskan  para ulama dalam bidang 

siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan 

norma standar yang telah disepakati, baik dalam teori maupun 

penerapannya.  Namun sebelum masuk dalam pembahasan prinsip dasar 

hukum politik Islam, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa penjelasan 

istilah sebagai pengantar. 

H. A. Djazuli dalam bukunya fiqh siyasah membagi nilai-nilai dasar fiqh 

siyasah syar’iyyah kepada  13  nilai  dari  Al Quran  dan  5  nilai  dari  
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Hadis.  Sementara  Suyuthi  Pulungan  membagi prinsip-prinsip   siyasah  

dalam  hidup  bermasyarakat   dan  bernegara   kepada  16  prinsip  dari 

Alquran  dan  11  prinsip  dari  Hadis.   Kesemua  nilai  dan  prinsip  yang  

mereka  utarakan  pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah 

sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan 

dalil yang dikemukakan. 

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan 

prinsip-prinsip Negara dalam  syari’at  Islam  sangat  bervariasi.  Prinsip-

prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Al Quran dapat 

diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah :  

Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma’; 

Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip 

amar ma’ruf nahi munkar. 

1. Prinsip Kedaulatan 

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 

Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah  milik Allah. Kedaulatan  

tersebut  dipraktekkan  dan diamanahkan kepada  manusia selaku 

khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata 

negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci   yang   selalu   

muncul   dan   menjadi   perdebatan   sepanjang   sejarah.   Kedaulatan   

dalam pandangan   klasik  tidak  dapat  dipisahkan   dari  konsep  

negara.  Tanpa  kedaulatan   apa  yang dinamakan negara itu tidak ada, 

karena tidak berjiwa. 

2. Prinsip Keadilan 
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Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. 

Prinsip keadilan itu berdasarkan prinsip hormat terhadap seseorang, 

bahwa semua orang harus diperlaukan sama dalam martabat mereka 

sebagai manusia, berkedudukan sama dalam masyarakat, serta 

berkekedukan sama di depan hukum. Perintah untuk melakukan 

tindakan yang adil terdapat surah Al-Maa’idah ayat 8 : 

 ِ ِهيَي لِِلَّ أَيُّهَب ٱلَِّذيَي َءاَهٌُىاْ ُكىًُىاْ قَىَّ 
َٰٓ  ُشهََدآََٰء بِٱۡلقِۡط ِۖ  َوَا يَ 

 ٱۡعِدلُىاْ هَُى أَۡقَزُة يَۡجِزَهٌَُّكۡن َشيَ 
ِۚ
َٰٓ أَاَّ تَۡعِدلُىْا  ً اُى قَۡىٍم َعلَ َٔ  ٔ
َ َخبِيُزُۢ بَِوب تَۡعَولُىَى   َِۚ إِىَّ ٱلِلَّ  َوٱتَّقُىْا ٱلِلَّ

 ٣لِلتَّۡقَىي  
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, mejadi 

saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” (Q.S Al-Maa’idah (5) : 8).
55

 

3. Prinsip Musyawarah dan Ijma 

 Prinsip musyawarah (Syura) dan Ijma adalah proses pengambilan 

keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui 

konsensus dan konsultasi dengan semua pihak.    Kepemimpinan negara 

dan pemerintahan harus berdasarkan  persetujuan  rakyat  melalui  

pemilihan  secara  adil,  jujur,  dan  amanah. Sebuah pemerintahan atau 

sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran 

adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. 

4. Prinsip Persamaan  
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 Warga negara yang non-Muslim memiliki  hak-hak sipil yang sama. 

Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh 

pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan  dan  

otoritas  (ulu  al-amr),  mereka  harus  sanggup  menjunjung  tinggi  

syari’ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja 

konstitusional pemerintahan  seperti ini, termaktub dalam Konstitusi 

Madinah atau “Piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah 

di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.Kalaupun  ada  

tuduhan  yang  menyatakan  Islam  tidak  menghormati  prinsip  

persamaan dalam  bernegara  karena  tidak  memberi  ruang  bagi  non  

muslim  untuk  menjadi  pemimpin, maka itu pada dasarnya bukan 

karena Islam tidak menghormati  hak minoritas, akan tetapi lebih 

dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah 

ditetapkan sebagai pemimpin. 

5. Hak  Dan  Kewajiban  Negara  Dan  Rakyat 

 Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi 

Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak 

warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan 

pribadi, harga diri  dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan 

pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan   pelayanan hukum 

secara   adil   tanpa diskriminasi,  hak untuk mendapatkan  pendidikan  

yang layak,  pelayanan  medis  dan kesehatan, serta keamanan untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia 

sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak 
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untuk memiliki, hak kebebasan beragama,  hak memelihara kehormatan 

manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, 

dan lain-lain. 

6. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

  Menurut bahasa, Amar Ma’ruf berarti memerintahkan atau 

menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan Nahi Munkar artinya 

mencegah atau menahan kemungkaran. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengertian Amar Ma’ruf Nahi Munkar merupakan suatu 

perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan 

mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Hal ini telah tercantum 

dalam Al-Quran surah Ali-Imron ayat 104 :  

ٞت يَۡدُعىَى إِلًَ ٱۡلَخۡيِز َويَۡأُهزُ  ٌُكۡن أُهَّ وَى بِٱۡلَوۡعُزوِف َوۡلتَُكي هِّ

ئَِك هُُن ٱۡلُوۡفلُِحىَى  
َٰٓ هَۡىَى َعِي ٱۡلُوٌَكِزِۚ َوأُْولَ  ٌۡ  ٤٠١َويَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung” (Q.S Ali-Imran (3) : 104).
56

 

 

 

 

 

B. Peran Tokoh Adat 

1. Peran  
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Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.
57

 Peran diartikan 

sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang 

yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran 

menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh yang berkedudukan dimasyarakat. 

Dalam bahasa inggris peran disebut role yang definisinya adalah 

“person’s task or duty in undertaking” artinya “tugas atau kewajiban 

seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai 

seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan 

yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peranan adalah tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
58

 

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu 

lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu 

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan 

fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang 

diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).  

Peran menurut Soerjono Soekanto “peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran”.
59

 Miftah 

Thoha mendefinisikan “peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang 
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timbul karena suatu jabatan”.
60

 Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan 

yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. 

Sementara itu menurut Ralph Linton menjelaskan bahwa peranan yang 

melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social position) 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi 

masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, 

dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
61

 

Selain itu peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul 

dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu 

peran. 

b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang 

diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 

c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status lebih yang menuntut harapan 

dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. 

d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan 

secara emosional. 
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e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam 

menjalankan peranan tertentu. 

f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya 

kita contoh, tiru, diikuti. 

g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.
62

 

Menurut Soerjono Soekanto peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Peran Aktif 

Adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya 

pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari 

kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. 

b. Peran Partisipasif 

Adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan 

atau hanya pada saat tertentu saja. 

c. Peran Pasif 

Adalah suatu peran yang tidak dilaksanan oleh individu. Artinya, 

peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di 

dalam kehidupan masyarakat.
63

    

Secara sosiologis, peran seorang pemimpin adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan 

pegangan bagi pengikut-pengikutnya, dengan adanya kerangka pokok 

tersebut maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-

keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah 
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yang dihadapi (yang sifatnya potensial dan nyata). Apabila timbul 

pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. 

b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga 

masyarakat yang dipimpinnya. 

c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar kelompok yang 

dipimpin.  

2. Definisi Tokoh Adat 

     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai orang 

yang terkenal/terkemuka, panutan.
64

 Seorang tokoh pada bidangnya 

ditunjukkan dengan karya-karya monumental serta mempunyai pengaruh 

pada masyarakatnya. Penentuan kualifikasi seorang tokoh, yang bisa kita 

lihat ialah pada karya dan aktivitasnya. 

     Misalnya, tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia 

menjadi pengurus organisasi atau pimpinan lembaga ditingkat regional, atau 

tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi terhadap 

masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata semuanya itu 

mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat 

regional.
65

   

     Bila ditinjau dari sudut pandang kebudayaan atau adat-istiadat, ada satu 

tokoh dalam lingkup masyarakat yaitu tokoh adat. Pengertian tokoh adat 

adalah adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan 
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masyarakat adat di suatu wilayah, dengan integritas, kewibawaan, dan 

kharismanya menjadi panutan bagi seluruh masyarakat.
66

 

     Menurut Abbas “tokoh adat adalah orang yang memiliki kharisma adat 

dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka 

menjadi rujukan penyelesaian sengketa pertanahan dalam masyarakat 

hukum adat. Hukum adat ada di tangan mereka, dan merekalah yang 

mewarisi hukum adat serta menegakannya dalam kehidupan masyarakat 

adat, serta mereka juga yang memahami dan menguasai norma hukum 

adat”.
67

 

     Sementara itu Muhammad Kastulani “tokoh adat adalah orang yang 

menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam 

masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian 

masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal 

tolak pada perasaan keadilan”.
68

 

     Kedudukan tokoh adat mempunyai ciri khas masyarakat bersuku, demi 

kepentingan mempertahankan diri dari dan pelestarian nilai-nilai masing-

masing yang fokusnya adalah keragaman. Konon kampung yang dipimpin 

oleh seorang tokoh adat secara kolektif oleh penghulu suku bersifat otonom 

dan tidak tunduk pada raja, melainkan berbasis mewakili kaum (warga) dan 

keluarga dalam kampung itu sendiri.
69
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     Tokoh adat dapat juga disebut sebagai pemimpin nonformal, sebab ia 

memiliki keistimewaan, kemampuan, dan kharismatik tertentu yang berbeda 

dari orang lain, serta diikuti banyak orang walaupun pemimpin tersebut 

bukanlah orang yang memilki kedudukan di pemerintahan secara resmi. 

Keberadaanya di lingkungan masyarakat diakui sebagai orang yang 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan adat dan tradisi di daerah 

setempat.   

3. Peran Tokoh Adat  

Demokrasi sebagai suatu proses telah membentuk semangat persamaan 

dan kebersamaan dalam pencapaian kebaikan dalam berpolitik. Hadirnya 

Pilkada memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan 

siapa yang layak untuk memimpin daerah selama lima tahun, sesuai 

ketentuan konstitusi. Dinamika Pilkada di daerah harus diakui juga syarat 

akan kepentingan, baik oleh para kandidat yang bertarung, tetapi juga bagi 

masyarakat yang memilih, karena hasil Pilkada memberi dampak bagi 

keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat selama lima tahun. Kebijakan 

penyelenggaraan Pilkada di Indonesia memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk menikmati demokrasi pada tingkat lokal (demokrasi 

formal). 

Sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat tokoh adat merupakan 

sosok yang paling disegani dan patut untuk diteladani. Realita yang terdapat 

di masyarakat, tokoh adat dianggap punya kharisma tersendiri yang dapat 

dan mampu merubah sifat, cara pandang, bahkan tingkah laku seseorang 

untuk menjadi lebih baik.  
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a. Fungsi Mengajak 

     Dalam konteks ini, tokoh adat berperan untuk mengajak masyarakat 

dalam wilayahnya agar turut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti 

pemilihan umum kepala daerah, lebih khusus tentang bagaimana 

partisipasi pemilih masyarakat dalam memberikan hak pilihnya kepada 

salah satu pasangan calon. Peran tokoh adat di daerah sangat penting 

dalam usaha meningkatkan kerjasama yang lebih baik guna mencapai 

pilkada yang baik dan demokratis, baik diantara elit politik maupun 

masyarakat. tokoh adat berperan untuk mengajak masyarakat dalam 

rangka keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada.
70

 

b. Fungsi mengarahkan  

     Fungsi mengarahkan yang dimiliki oleh tokoh adat ini tidak 

dimaksudkan sebagai aktor politik yang memainkan peran politik tertentu 

melainkan lebih ditekankan pada upaya sosialisasi untuk menentukan 

pilihan yang mampu mewakili aspirasi dari kesatuan masyarakatnya. 

Tokoh adat yang juga adalah tokoh panutan bukan hanya soal status 

semata tetapi memiliki fungsi yang tidak tertulis seperti jelang pemilihan 

umum memberikan arahan kepada masyarakat untuk benar-benar 

menentukan pilihan yang tepat dan pada intinya mereka turut andil dalam 

pemilihan umum.  

c. Fungsi Mengontrol / Mengawasi  

Peran ini fungsi kontrol yang dimiliki oleh seorang tokoh adat akan 

memerikan kontribusi positif terhadap upaya penciptaan keamanan dan 
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ketertiban masyarakat khususnya ketika terjadi konflik yang berkaitan 

dengan proses dan hasil Pilkada, maka anggota masyarakat yang terlibat 

konflik akan lebih mudah dikontrol dan diberi arahan yang baik oleh 

tokoh adat. Mereka juga mengajak masyarakat untuk turut mengontrol 

tim sukses dari kandidat yang berkontestasi agar tidak melakukan politik 

uang dan tidak termakan janji-janji palsu yang disampaikan oleh para tim 

sukses. Hal ini dimaksudkan agar Pilkada dapat berjalan lancar dan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
71

 

d. Pengambilan Keputusan  

     Fungsi pengambilan keputusan berkaitan dengan hal-hal yang 

membutuhkan legitimasi dari tokoh adat seperti sosialisasi/kampanye 

politik oleh partai politik.  . Harapannya, pemilu dapat berjalan lancar 

dan sesuai harapan masyarakat, dan dalam rangka pelaksanaan pemilu 

yang berkualitas. Karena itu tokoh adat juga memahami mekanisme 

regulasi yang mengatur tentang bagaimana para kandidat dan tim sukses 

seharusnya melakukan kampanye. Regulasi tentang tempat-tempat 

kampanye yang layakpun harus diketahui oleh tim sukses sehingga tidak 

mengambil langkah yang salah, karena apabila hal ini dibiarkan maka 

perilaku pemilih pun akan ikut terpola dengan cara yang salah,. 

Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat 

mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai 

penyambung lidah masyarakat.  

C. Pemilihan Kepala Daerah 
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1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah       

 Pemilihan umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya 

dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan 

memberikan suaranya dalam pemilihan.
72

 Pemilu juga berarti mekanisme 

perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan mengenai 

sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.
73

 

 Pemilihan pemimpin atau kepala daerah yang biasa disebut dengan 

pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara 

langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di 

daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan 

memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.74 

 Pemilihan umum 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 dan 

wajib mempertanggung jawabkannya. 
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 Pengertian makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekruitmen 

kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang 

melibatkan elemen–elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat 

terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Pemilihan 

kepala daerah dalam kehidupan politik di daerah, merupakan kegiatan 

yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah 

dan DPRD menjadi mitra.
75 

 Berdasarkan pasal 1 peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal 

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2017 menjelaskan 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau 

walikota dan wakil walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

untuk memilih gubernur dan wakil  gubernur,  bupati  dan  wakil  bupati,  

dan/atau  walikota  dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. 

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah 

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang 

menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, 

Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat 

kekuasaan itu dan memaparkan hubungan–hubungan diantara   mereka.
76
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  Upaya pencarian demokrasi di level daerah ini mendapat legitimasi 

semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
77

 

 Peraturan lain yang menjadi dsar hukum pemilihan kepala daerah yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang 

termaktub dalam pasal 59 ayat (1) bahwa setiap daerah dipimpin oleh 

pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Adapun untuk mengisi 

jabatan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang. 

 Menurut 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. Selanjutnya untuk penyempurnaan maka Undang-Undang ini 

direvisi kembali dan diubah menjadi 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, walikota 

menjadi Undang-Undang dalam pasal 2 disebutkan bahwa pemilihan 
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kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
78

 

 Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan 

pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah disebutkan bahwa 

pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

di wilayah provinsi dan kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah 

 Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara  

untuk  memilih  para  wakilnya  yang  akan  duduk  di  lembaga legislatif 

dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem 

pemerintahan demokrasi perwakilan
79

, sebab : 

a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat   

proporsionalitas hasil pemilihan. 

b. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk. 

c. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan 

dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian 

tersebut. 

d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, 

khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihmya. 

e. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik 
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f.  Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi 

politik warga. 

g. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk 

dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh 

karena  itu,  jika  suatu  negara  bermaksud  mengubah  tampilan  atau 

wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui 

perubahan sistem pemilunya. 

h. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan 

yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.
80

 

Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, 

sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang 

diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan 

berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan 

agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. 

Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan 

satu satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa 

kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi 

dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. 

Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu 

mempertimbangkan aspek legitimasi dan efisiensi, yang selalu merupakan 

“trade off”.
81

 Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu 

mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-
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mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang 

legitimasinya rendah. 

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah, yang 

dimaksud  karakter dan watak persaingan  adalah  ciri  ciri  dan 

kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa 

kecenderungan dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu 

karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.
82

 

Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan 

kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh 

sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat 

tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Sebagai langkah untuk 

mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, 

perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya: 

1. First Past the Post System 

Sistem first past the post system ini dikenal sebagai sistem yang 

sederhana dan efesien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara 

terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala 

daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas 

sederhana (simple majority). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat 

memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara 

jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan. 

2. Prefenterial Voting System atau Aprroval Voting System 
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     Cara kerja sistem Prefenterial Voting System atau Aprroval Voting 

System adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan 

seterusnya terhadap calon-calon Kepala Daerah yang ada pada saat 

pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung 

dan  terpilih  menjadi  Kepala Daerah  jika perolehan  suaranya  

mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai 

mengakomodasi  sistem  mayoritas  sederhana  (simple  majority)  namun 

dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat 

pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus 

dilakukan secara terpusat. 

3. Two Round System atau Run-off system 

     Sesuai namanya, cara kerja sistem two round ini pemilihan dilakukan 

dengan dua putaran (run-off) dengan catatan jika tidak ada calon yang   

memperoleh   mayoritas   absolut   (lebih   dari   50   persen)   dari 

keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon 

Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran 

kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, 

jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan 

putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua 

bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di 

negara–negara demokrasi presidensial. 

4. Sistem electoral Collage 

    Cara kerja sistem Electoral Collage adalah setiap daerah pemilihan 

(kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota 
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kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi 

alokasi atau popot suara dewan pemilih (Electoral Collage) sesuai 

dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara 

yang diperoleh   tiap   calon   di   setiap   daerah   pemilihan   tersebut   

dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh 

keseluruhan suara dewan pemilih di daerah pemilihan yang 

bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar 

akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil 

memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah 

penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.
83
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