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ABSTRAK

Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan
pancasila dalam Negara Republik Indonesia dalam memilih pemimpin rakat atau
pemimpin Negara yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali. Keterlibatan
tokoh lokal, dalam proses pemilihan umum secara langsung tidak bisa
dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan
kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah.
Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana
peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Kebijakan Tokoh
Adat Terhadap Partisipasi Masyarakat Pemilu Perspektif di Desa Pematang
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengetahui Eksistensi
Kebijakan Tokoh Adat Terhadap Partisipasi Masyarakat Pemilu Perspektif Fiqh
Siyasah di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
Penelitian ini termasuk kedalam Jenis penelitian yang akan dilakukan ini
berupa penelitian lapangan (field research), sumber data Primer diperoleh peneliti
bersumber dari data administrasi desa, Dokumentasi pemilihan dan hasil
wawancara dari warga/masyarakat desa Pematang kecamatan Kalianda kabupaten
Lampung Selatan. Data sekunder Sumber data diperoleh dengan cara melakukan
studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung
yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis
sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, serta catatan kuliah yang
berkaitan dengan bahasan penelitian sebagai dasar paradigma antara teori yang
relevan. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir
induktif. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisa data secara Kualitatif
Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk
mendapatkan suatu gejala atau kaidah- kaidah di lapangan yang umum mengenai
fenomena yang diselidiki.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum Adat dengan Hukum Islam
bersifat akomodatif. Berdasarkan kedudukan yang sejajar dan peranan yang sarna,
kedua sistern hukum saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masingmasing. Hukum Adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai
kedamaian begitu juga dengan hukum Islam. Praktik kebijakan yang dilakukan
tokoh adat di desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
merupakan wujud upaya yang baik dari tokoh adat dalam meningkatkan
partisipasi politik dan sesuai dengan syariat Islam.
Kata kunci : Tokoh Adat , Hukum Adat , Masyarakat , Pemilu, Lampung
Selatan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan mengemukakan
istilah-istilah yang terkandung dalam judul “Kebijakan Tokoh Adat Terhadap
Partisipasi Masyarakat Pemilu” Studi Pada Desa Pematang Kec. Kalianda Kab.
Lampung Selatan) diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Eksistensi
Eksistensi

Secara

etimologi

mengandung

arti

“keberadaan/kehadiran1. Pengertian Eksistensi secara terminologi,

sebagai
yaitu

pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga
adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu
ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa
sebenarnya sesuatu itu seseuatu dengan kodrat inherennya 2
2. Tokoh Adat
Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu
tatanan masyarakat adat di suatu wilayah 3. Tokoh adat dapat juga
diterjemahkan sebagai Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia
pustaka Utama, 2008), h.357
2
Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 183
3
https://mediaindonesia.com/tag/detail/tokoh-adat

persekutuan sebagai

ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin

pergaulan hidup dalam persekutuan4
3. Partisipasi
Partisipasi adalah perilah turut berperan serta dalam suatu kegiatan;
Keikutsertaan;peran serta5. Namun yang dimaksud dalam penelitian ini adlah
partisipasi politik dalam kegiatan pemilihan umum. Partisipasi Politik adalah
kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka
dalam mengambi bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung
atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.6
4. Pemilihan Umum (Pemilu)
Pemilihan Umum merupakan sarana

melaksanakan asas kedaulatan

rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak
politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh
rakyat kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan.7 Dalam
penelitian ini pemilu yang akan dibahas adalah pemilu yang terdapat di Desa
Pematang Kecamatan Kalianda.
5. Fiqh Siyasah
Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik
membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan,
dan

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan

4

Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 45.
Departemen Pendidikan Nasional, Op cit, h.1024
6
Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Parta Politik, (Jakarta:YOI,1998), h.2
7
A.S.S Tambunan, Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan
DPRD, (Bandung : Binacipta, 2010), h. 3
5

2

dengan

ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.8

B. Latar Belakang Masalah
Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan
pancasila dalam Negara Republik Indonesia dalam memilih pemimpin rakat atau
pemimpin Negara yang diselenggarakan dalam lima tahun sekail.9 Masyarakat
diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi.
Masyarakat menyadari akan pentingnya pemiihan umum (Pemilu) dalam
kehidupan bernegara. Oleh karena itu baik masyarakat perkotaan maupun
masyarakat desa turut berpartisipasi dalam melaksanakan pemilu.
Selain pemerintah pusat dan penyelenggara pemilu antusias masyarakat
terhadap partisipasi pemilu juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan yang
terdapat di desa. Secara umum pemimpin di desa dibagi menjadi dua yakni
pemimpin formal dan pemimpin nonformal. Pemimpin Formal seperti kepala desa
dan perangkat desa lainnya, sedangkan pemimpin nonformal seperti keberadaan
tokoh adat, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat dsb.
Kebiasaaan dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat turut
mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang dianggap
berwibawa dan bijaksana di lingkungan desa. Lembaga adat sebagai wadah
organisasi permusyawaratan untuk

menampung dan menyalurkan aspirasi

8

Mujar Ibnu dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik,
(Jakarta:Erlangga, 2008), h.11
9
Parulian Donald, Menggugat Pemilu, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1999), h. 9

3

masyarakat kepada pemerintah,

menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan

yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya
lembaga adat pun untuk menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan
untuk memberdayakan

masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga
adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat. Dalam
perda provinsi Lampung BAB IV tentang lembaga adat pasal 18 ayat (1) yaitu
pemeliharaan kebudayaan lampung juga dilakukan oleh dan atau melalui lembaga
adat

yang

merupakan

organisasi

kemasyarakatan,baik

yang

sengaja

dibentukmaupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah
masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus
dan menyelesaikan berbagai permasalahn kehidupan yang berkaitan dengan dan
mengacu pada adat istiadat dan hukum alam yang berlaku.10
Sebagian besar warga Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan merupakan masyarakat adat yang masih aktif dalam berbabagi
kegiatan adat. Setidaknya lebih dari 90% penduduk desa bersuku Lampung yang
pada praktik kehidupannya masih memegang teguh prinsif dan hukum adat yang
berlaku.
Oleh karena itu peran tokoh adat cukup strategis dalam membuat kebijakan
yang mengikat seluruh warga desa Pematang. Keterlibatan tokoh lokal, dalam
proses pemilihan umum secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka
adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna
10

Sabaruddin sa, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pemerintahan-Adat Istiadat-SastraBahasa, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau), h. 240

4

tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa
menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat
menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif.
Peranan tokoh adat sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti
acara keadatan dan hal-hal yang berhubungan dengan keadatan, sehingga secara
otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki
pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 11.
Tokoh adat dalam pengaruhnya dapat memotori perilaku masyarakat untuk
menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam Pemilu.
Pelaksanaan Pemilu langsung tentunya sangat dibutuhkan peran dari tokoh adat
dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya tanpa
disadari dimata masyarakat elit lokal merupakan sosok yang disegani dan patut
untuk diteladani. Realita yang terdapat di masyarakat, tokoh-tokoh adat punya
kharisma tersendiri yang dapat dan mampu merubah sifat, cara pandang bahkan
tingkah laku seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kaitannya
dengannya Pemilu langsung yang dilaksanakan di desa Pematang Kecamatan
Kalianda, partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari peranan tokoh adat
dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi pada Pemilu.
Pada pemilhan kepala daerah tingkat I dalam hal ini pemilihan gubernur provinsi
Lampung pada tahun 2018 terdapat lonjakan partisipasi politik oleh masyarakat
desa Pematang kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan. Pilkada tersebut
diadakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan persentase 90% dari total penduduk
11

Hasil wawancara terhadap Bapak Aliyansyah Glr. Pangeran Ya Sangon Khatu Desa
Pematang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020
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desa Pematang ikut berpartisipasi. Desa Pematang kecamatan Kalianda kabupaten
Lampung Selatan memliki jumlah penduduk sebanyak 2120 Jiwa dengan jumlah
Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1600 suara. Mayoritas pemilih adalah
bersuku lampung yang masih sangat menjaga tradisi dan budaya Lampung.
Berdasarkan hail wawancara peneliti terhadap bapak Marzuki, Ia menerangkan
bahwa tokoh adat tertinggi di desa Pematang yang dikepalai seorang pangeran
merupakan sosok yang sangat dihormati dan disegani oleh seluruh masyarakat
adat12. Biasanya masyarakat akan menerima setiap keputusan yang di ambil oleh
pangeran dan masyarakat akan mendengarkan setiap arahan yang diberikan oleh
Pangeran. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap warga,
peneliti berkesimpulan bahwa pada pilkada tahun 2018, pangeran cukup berperan
dalam mempengaruhi keikutsertaan masyarakat adat dalam meningkatkan
partisipasi politik masyarakat desa Pematang. Adapun kebijakan dari tokoh adat
tersebut dalam hal ini pangeran yaitu dengan mengumpulkan masyarakat adatnya
di lamban balak (rumah besar) untuk bermusyawarah dan mempengaruhi
masyarakat adat desa Pematang untuk turut serta dalam pilkada tidak melakukan
golput. Hal ini merupakan bagian kepedulian pangeran terhadap kemajuan
demokrasi pekon. Oleh karena aparatur pekon dan pantia KPPS pilkada tahun
2018 desa Pematang merupakan kerabat pangeran dan termasuk masyarakat adat,
mereka meminta bantuan kepada pangeran untk turut mensosialisasikan pemilihan
gubernur Lampung pada tahun 2018.

12

Wawancara terhadap bapak Marzuki yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020
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Dalam hukum Islam terdapat beberapa dalil mengenai ketaatan terhadap
pemimpin, dimana tokh adat merupakan pemimpin dilingkungan masyarakat adat.
Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59

ِ َطيعوا اللَّو وأ
ِ
ِ َّ
ول َوأُولِي أاْل أَم ِر ِم أن ُك أم ۖ فَِإ أن تَنَا َز أعتُ أم فِي َش أي ٍء فَ ُردُّوهُ إِلَى اللَّ ِو
َ الر ُس
َّ َطيعُوا
َ ين
َ َ ُ آمنُوا أ
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ
ِ الر ُس
َح َس ُن تَأ ِو ًيل
َّ َو
َ ِول إِ أن ُك أنتُ أم تُ أؤِمنُو َن بِاللَِّو َوالأيَ أوم أاْل ِخ ِر ۖ َذل
ك َخ أي ٌر َوأ أ
“Hai orang-orang yang beriman, ta‟atilah Allah dan ta‟atilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa‟: 59).13
Dalam dalil lain terhadap hadits nabi dimana Rasulullah SAW. berpesan,
ِ
ِ
ٍصية
ِ َ َّالسمع والط
ِ
َ َصلَّى اللَّوُ َعلَأي ِو َو َسلَّ َم أَنَّوُ ق
َّ َح
َ َع أن ابأ ِن ُع َم َر َع أن النَّبِي
َ ب َوَك ِرَه إََِّّل أَ أن يُ أؤَم َر بِ َم أع
َ يما أ
َ اعةُ ف
َ ُ ال َعلَى ال َأم أرء ال ُأم أسل ِم َّ أ
ِ فَِإ أن أ ُِمر بِم أع
َاعة
َ َصيَ ٍة فَ َل َس أم َع َوََّل ط
َ َ
Dari Ibn Umar ra., dari Nabi Saw., sesungguhnya beliau bersabda : “Seorang
Muslim wajib mendengar dan taat terhadap perintah yang disukai maupun tidak
disukainya. Kecuali bila diperintahkan mengerjakan kemaksiatan, maka ia tidak
wajib mendengar dan taat (HR. Ahmad 17144)
Biasanya dalam menentukan sikap warga masyarakat meminta pendapat
kepada tokoh adat setempat, bagitu juga dengan pemilihan umum. Peran strategis
tokoh adat tersebut kemudian dapat ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah dimana
Fiqh Siyasah yaitu, sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara
dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.14 Untuk mengetahui
eksistensi tokoh adat dalam partisipasi masyarakat pemilu, peneliti tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis masalah tersebut serta menghubungkannya pada
keilmuan penulis spesikifikasi pada fiqh siyasah. Penelitian ini dikemas dalam
bentuk karya ilmiah yang disusun sabagai judul “Eksistensi Kebijakan Tokoh
13

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: PT Miza Buana
Kreativa, 2012), h. 87
14
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13
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Adat Terhadap Partisipasi Masyarakat Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah (Desa
Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Penulis melakukan penelitian terhadap masalah ini karena ingin melihat
kebijakan tokoh adat terhadap partisipasi masyarakat pemilu dan eksisitensinya
berdasarkan fiqh siyasah. Keberadaan tokoh adat ditengah masyarakat tentu
memiliki pengaruh terhadap segala bentuk kehidupan bermasyarakat khususnya
masyarakat adat begitu juga dengan pemilihan umum (Pemilu). Tokoh adat dalam
pengaruhnya dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya.
Pada pilkada tahun 2018 terdapat 90% daari DPT ikut berpartisipasi dalam
pemilihan. Adapun kebijakan dari tokoh adat tersebut dalam hal ini pangeran
yaitu dengan mengumpulkan masyarakat adatnya di lamban balak (rumah besar)
untuk bermusyawarah dan mempengaruhi masyarakat adat desa Pematang untuk
turut serta dalam pilkada tidak melakukan golput. Hal ini merupakan bagian
kepedulian pangeran terhadap kemajuan demokrasi pekon. Oleh karena itu
peneliti tertarik untuk mengetahui eksistensi tokoh adat terhadap partisipasi
pemilu di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini berupa jabaran terkait dengan
menentukan sikap warga masyarakat meminta pendapat kepada tokoh adat
setempat, bagitu juga dengan pemilihan umum. Peran strategis tokoh adat tersebut
kemudian dapat ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah dimana Fiqh Siyasah yaitu,
sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan
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pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan
bagi manusia itu sendiri.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis
merumusankan masalah yang dapat diambil, yakni;
1.

Bagaimana

Eksistensi

Kebijakan

Tokoh

Adat

Terhadap

Partisipasi

Masyarakat Pemilu di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan?
2.

Bagaimana

Eksistensi

Kebijakan

Tokoh

Adat

Terhadap

Partisipasi

Masyarakat Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Pematang Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan
yang telah dirumuskan sebelumnya yakni:
1.

Untuk mengetahui Eksistensi Kebijakan Tokoh Adat Terhadap Partisipasi
Masyarakat Pemilu Perspektif di Desa Pematang Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan.

2.

Untuk mengetahui Eksistensi Kebijakan Tokoh Adat Terhadap Partisipasi
Masyarakat Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Pematang Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?
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F. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman
kepada masyarakat mengenai Eksistensi Kebijakan Tokoh Adat Terhadap
Partisipasi Masyarakat Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Pematang
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Selain hal tersebut penulis
berharap dapat menambah wawasan bagi pembaca penelitian dan penulis
sendiri dengan harapan menjadi lebih baik, sehinga proses pengkajian akan
terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2.

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Berdasarkan

tujuannya peraturan daerah yang merupakan produk

perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama,
melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan
dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian
pada dasarnya peraturan daerah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara
Kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu penting kiranya
permasalahan ini di angkat dalam sebuah penelitian ilmiah.
Dianatara penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi
Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008), skripsi
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Muhammad dafan inanda mahasiswa fakultas ushuluddin dan filsafat UIN
Syarif hidayatullah menyimpulan dalam skripsinya bahwa Pengaruh ulama
terhadap partisipasi politik masyarakat Kraksaan berdasarkan tingkat
pendidikan adalah semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat Kraksaan
maka pengaruh ulama semakin kecil begitu juga sebaliknya semakin tinggi
tingkat pendidikannya maka terhadap masyarakat Kraksaan semakin tinggi.
Dan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pengaruh ulama terhadap
partisipasi politik masyarakat Kraksaan yang berjenis kelamin perempuan
lebih besar dibandingkan dengan pengaruh ulama terhadap partisipasi politik
masyarakat Kraksaan yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan
karena seringnya kegiatan sosial dari kaum perempuan jika dibandingkan
dengan laki-laki misalnya pengajian dll, dan rendahnya pengaruh ulama
terhadap masyarakat Kraksaan yang berjenis kelamin laki-laki karena lakilaki lebih mudah mengakses informasi atau otonom dalam berpikir dan
memiliki referensi sendiri.15
2. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden
Dan Wakil Presiden 2019 (Skripsi Eka Agustine Sofyana Mahasiswa Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung) hasil penelitiannya
adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri pemilih
pemula Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari Kecamatan Padang
Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada pemilihan Presiden dan
15

Wakil

Muhammad dafan inanda, Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat
Kraksaan (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008), skripsi mahasiswa
fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Syarif hidayatullah, h.91
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Presiden 2019, yaitu: Adanya rangsangan politik, yaitu adanya relasi antara
Kyai dan Santri, Adanya faktor pendidikan, kesadaran politik dan sikap ingin
tahu, domisili yang jauh untuk untuk dijangkau, sehingga membutuhkan
waktu luang dan biaya yang banyak dan faktor lainnya yang terdapat pada
diri Santri, seperti sifat malas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik
dan bernegara.16
3. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi
Kasus Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung
Selatan). Skripsi Enah Mahasiswa Pemikiran Politik Islam Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dalam kesimpulan
skripsinya mengatakan bahwa Peran tokoh masyarakat dalam pilkades
memiliki peran yang sangat strategis, penting, dan sangat menentukan dalam
setiap kegiatan, sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan
dorongan moral, nasihat, saran dan masukan yang objektif dalam setiap
melakukan pembinaan warga masyarakat mendapatkan kepastian agar ikut
serta berpartisipasi dalam pilkades, yang dapat menghasilkan pemimpin yang
baik, amanah, jujur, dan mampu membawa perubahan yang lebih baik pada
masyarakat desa.17
4. Peran Pemimpin Adat Terhadap Proses Perumusan Kebijakan Di Desa Studi
Kasus Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan,Kecamatan Manggis,
16

Eka Agustine Sofyana, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan
Wakil Presiden 2019, (Skripsi Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung), h. 78
17
Enah, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi Kasus
Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi Mahasiswa
Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, h. 98
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Kabupaten Karangasem, Bali (Jurnal oleh Muhammad Kamil dan Emy
Kholifah Staf Pengajar FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember pada
Jurnal Politico Volume 3 No 2 Januari 2020) yang hasilnya Peran Pemimpin
Adat yang sangat berpengaruh terutama dalam pengambilan keputusan dan
perumusan kebijakan. Adapun peran pemimpin adat tersebut yaitu
melaksanakan fungsi artikulator, komunikator, motivator dan sebagai pihak
yang mempengaruhi pembuatan keputusan.18
5. Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis
Kearifan Lokal Studi Interpretatif Pada Masyarakat Kota Ternate (Jurnal oleh
Natalia Rahman Damayanti, Vina Salviana Darvina Soedarwo, Rachmad
Kristino Dwi Susilo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Malang pada Jurnal ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan
Sejarah Volume 16, No 2, September 2020) yang hasilnya Tokoh masyarakat
adat atau perangkat adat di Kesultanan Ternate mampu mempertahankan
esistensinya, meskipun modernisasi terjadi seiring dengan pembangunan
pesat kota Ternate.19
6. Evaluasi Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
2010 (Jurnal oleh Risky Porajow), dalam jurnalnya disimpulkan bahwa

18

Peran Pemimpin Adat Terhadap Proses Perumusan Kebijakan Di Desa Studi Kasus Di
Desa Adat Tenganan Pegringsingan,Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali (Jurnal
FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember pada Jurnal Politico Volume 3 No 2 Januari 2020),
h. 86
19
Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan
Lokal Studi Interpretatif Pada Masyarakat Kota Ternate (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Muhammadiyah Malang pada Jurnal ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Volume 16, No 2, September 2020), h 78
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Berdasarkan data hasil penelitian terlihat bahwa kesadaran dalam
pemungutan suara sangat tinggi, kesadaran masyarakat dalam menanggapi
keterlibatan tokoh masyarakat dalam berkampanye sangat tinggi, sedangkan
peran tokoh masyarakat terhadap sikap masyarakat dalam menjaga kejujuran
dalam proses perhitungan suara juga menunjukkan angka yangsangat tinggi,
adapun juga hal-hal lain pada tabel pembahasan yang ditunjukkan peran
tokoh masyarakat dan pernyataan responden dalam pemilihan bupati dan
wakil bupati kabupaten minahasa selatan 2010.20

H. Metode Penelitian
Dalam penulisan karya ilmiah bagian yang tidak kalah penting adalah metode
yang digunakan dalam penelitian. Dengan metode yang benar penelitian dapat
dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Metode Penelitian adalah tata cara
bagaimana suatu penelitian itu

dilaksanakan. Metode penelitian juga

membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan
prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian
membicarakan

alat-alat

yang

akan

digunakan

dalam

mengukur

atau

mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian, metode penelitian
melingkupi jenis dan sifat penelitian.21

20

Risky Porajow, Evaluasi Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010, (Jurnal oleh Risky
Porajow), h.5
21
Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 18.
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1. Jenis Penellitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (field
research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan
kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk
menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di
masyarakat.22 Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di
Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Adapaun
yang menjadi obyek adalah, Dokumen desa, arsip administrasi KPPS, warga
dan struktur desa. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan
penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam
melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di
perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.
2. Sifat Penelitian
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa secara
bertahap dan berlapis secara kualitatif berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah dan
disajikan secara deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang
bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan
objektif mengenai fakta- fakta, sifat- sifat, ciri- ciri, serta hubungan diantara
unsur- unsur yang ada dan fenomena tertentu.23

Penelitian ini akan

mendeskripsikan tentang bagaimana Eksisitensi kebijakan tokoh adat terhadap
partisipasi masyarakat pemilu di Desa Pematang Kecamatan Kalianda.

22

Koenjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , (Jakarta: Gramedia, 1986), h.

5
23

Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma,
2005), h.58
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3. Sumber data
Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan
untuk tujuan tertentu.24
a. Data primer
Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam
dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili. Dalam
hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari data administrasi
desa, Dokumentasi pemilihan dan hasil wawancara dari warga/masyarakat
Desa Penengahan Kecamata Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat
b. Data sekunder
Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu
usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung yang
diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis
sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, serta catatan kuliah yang
berkaitan dengan bahasan penelitian sebagai dasar paradigma antara teori
yang relevan. Sumber lain dapat juga diperoleh dari beberapa jurnal yang
mempunyai keterkaitan variable dengan judul penelitian.25
4. Populasi dan Sampel
Populasi dan Sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar
memudahkan penulis dalam menentukan metode penelitian ketika dalam suatu

24
25

Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riseach Bisnis (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 57
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),

h.19
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penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan
memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.
a. Populasi
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa,
hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang

menjadi pusat

perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah penelitian.26
Dalam penelitian ini populasi yang menjadi objek

penelitian adalah

berjumlah 10 orang yang terdiri dari 8 Tokoh adat (pangeran .warga ratu ,
batin, karya, dalom , temenggung ,minak ,sepu) , Kepala desa dan
penyelenggara pemilu di tingkat desa di Desa Pematang Kecamatan
Kalianda berjumlah.
b. Sampel
Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari
keseluruhan objek yang diteliti.27 Bila populasi besar dan peneliti tidak
mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan

keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan
sampel yang diambil dari populasi tersebut.28 Seperti yang di sesuaikan
arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua ehingga
penelitian adalah penelitian populasi elanjutnya jika jumlah subjeknya besar
dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Karena populasi dalam

26

Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin, Metodelogi Penelitian, (Bandung: Manjar Maju,
2002), h.34
27
Sutrisno, Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung:
Fakultas Teknologi UGM, 2009), h.120
28
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2014), h.18
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penelitian ini berjumlah kurang dari 100 yaitu berjumlah 10 orang maka
keseluruhan populasi dijadikan objek sampel maka sampel yang dijadikan
penelitian ini berjumlah 10 orang.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa
metode, yaitu:
a. Wawancara
Interview atau sering juga disebut dengan istilah wawancara atau
kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.29 Wawancara
dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada Aparatur desa,
Tokoh adat, Warga masyarakat, Anggota KPPS Desa Pematang Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang
dilakukan dengan mengumpulkan dokumen- dokumen tertentu yang dapat
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan foto.30 Untuk
metode ini sumber datanya berupa catatan, buku induk desa, buku-buku
administrasi, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang terdapat
di balai desa yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat
Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
6. Teknik Pengolahan Data
29

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rieneka
Cipta, 2013), h.198
30
Ibid., h.188
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a. Editing
Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoreksi apakah data
yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah
relevan dengan data penelitian dilapangan maupun dari studi literatur yang
berhubungan dengan objek penelitian.
b. Coding
Coding adalah pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa
penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau
kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. 31
c. Sistemating
Sistemating yaitu proses pengecekkan terhadap data atau bahan-bahan
yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan
klasifikasi data yang diperoleh.32
7. Analisa Data
Setelah data

terkumpul langkah selanjutnya

adalah mengambil

kesimpulan dari data yang telah tersebut. Metode analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu
Eksisitensi Tokoh Adat Terhadap Partisipasi Masyarakat Pemilu Perspektif
Fiqh Siyasah di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir
induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala

31
32

Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 63
Muhammad Pabundu Tika Ibid. h. 64
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yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah- kaidah di
lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.33

8. Sistematika Pembahasan
Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan isi
dari skripsi, maka penulis membagi ke dalam 5 bab, yaitu:
Bab I

: Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai pokok pembahasan
yang mencakup : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah,
Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode
Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II

: Pemilihan umum (pemilu), perilaku politik pemilih, eksistensi tokoh
adat.

Bab III

: gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian

Bab IV

: temuan penelitian dan pembahasan

Bab V

; kesimpulan dan rekomendasi

33

Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tokoh Adat dan Politik Dalam Masyarakat
Tokoh adat dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam bab
sebelumnya mengandung arti tentang keberadaan/kehadiran. Dalam hal ini
yang dimaksud adalah bagaiamana Tokoh adat dalam membuat kebijakan yang
dan sebagai katalisator yang berdampak berdampak pada peningkatan
partisipasi politik di desa Pematang kecamatan Kalianda kabupaten Lampung
Selatan.
B. Pengertian Tokoh Adat
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 keadilan34 Tokoh adat adalah
seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di
suatu wilayah35. Tokoh adat dapat juga diterjemahkan sebagai Kepala Adat
adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai

ketua suatu

keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan36.
Tokoh adat merupakan salah satu bagian lembaga adat yang merupakan
benteng dari generasi ke generasi untuk di kembangkan melalui adat dan di
amalkan

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara

berlandaskan nilai- nilai luhur adat dan budaya.
34

Kastulani, Muhammad, Hukum Adat, (Jakarta: PT.Gramedia, 2015), h. 7
https://mediaindonesia.com/tag/detail/tokoh-adat
36
Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 45.
35

Sebagian besar warga Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan merupakan masyarakat adat yang masih aktif dalam
berbabagi kegiatan adat. Setidaknya lebih dari 90% penduduk desa bersuku
Lampung yang pada praktik kehidupannya masih memegang teguh prinsif
dan hukum adat yang berlaku37.
Dalam penelitiann ini yang di maksud adalah tokoh adat lampung yang
masih eksis dan memiliki kekuatan hukum adat bagi seluruh masyarakat
adat di desa Pematang Kecamatan Kalianda. Pada desa ini tokoh adat
tertinggi yang dikepalai seorang Pangighan (Pangeran)38. Biasanya
masyarakat akan menerima setiap keputusan yang di ambil oleh pangeran
dan masyarakat akan mendengarkan setiap arahan yang diberikan oleh
Pangeran
C. Peran Dan Fungsi Tokoh Adat dalam masyarakat
Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki
kedudukan dalam masyarakat39. Setiap orang mempunyai bermacammacam peranan yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.
Peranan menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.
Peranan juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh
masyarakat kepadanya. Peranan tokoh adat sebagai pemegang sumbersumber kekuasaan seperti acara keadatan dan hal-hal yang berhubungan
dengan keadatan, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat

37

Dokumen Profil Desa Pematang Kecamatan Kalianda tahun 2016
Wawancara dengan bapak Marzuki yang dilakukan pada tgl 25 juni 2021
39
Pater Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.
1132
38
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sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung. Tokoh adat dalam pengaruhnya
dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya.
Peranan adat dalam pembangunan bangsa sangatlah penting dan
mendasar, karena adat sarat dengan nilai-nilai luhur dan seharusnya
dimanfaatkan dalam pembangunan jati diri dan kelembagaan adat untuk
dapat

berperan

aktif

dalam

mengarahkan,

membina,

menggali,

menyebarluaskan dan menanam nilai-nilai luhur kepada lapisan masyarakat
Lampung dan Bangsa Indonesia. Peranan adat amatlah besar dalam
kehidupan masyarakatnya. Adat, masih berperan sebagai acuan yang
dijadikan pedoman dalam napas kehidupan mereka. Rasa takut dan cemas
terlanggar adat, apalagi menentang adat, masih tertanam di hati mereka.
Itulah sebabnya, dalam melaksanakan kegiatan hidupnya selalu mengacu
kepada adat dan tradisi yang mereka warisi turun temurun. Dan itulah
sebabnya dalam menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat,
mereka masih berpandu kepada adat dan tradisinya 40.
Fungsi Tokoh Adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi
hukum adat karena fungsi Tokoh Adat yang ada di dalam masyarakat adalah
sebagai berikut:
1) Memberikan

pedoman

kepada

anggota

masyarakat,

bilamana

seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan

40

Effendy, Tenas, Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan di Bekas Kerajaan Pelalawan.,
(Riau: Lembaga Adat Riau, 1991), h. 81
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merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang
bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat
2) Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan
tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan
anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
3) Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan
sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat
pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup
persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik – baiknya.
4) Memperhatikan setiap keputusan–keputusan yang telah ditetapkan
dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa
dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota
masyarakat
5) Merupakan

tempat

bersandarnya

anggota

masyarakat

untuk

menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap
ada persengketaan maka Kepala Adat adalah satu–satunya tempat
anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya 41.
Sedangkan Soepomo dalam buku karangan yang berjudul “Bab-Bab
Tentang Hukum Adat” mengatakan bahwa Tokoh

Adat senantiasa

mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai
berikut:

41

Soebakti, Poespanoto K. Ng. 1981. Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat. (Jakarta:
Pradya Paramitha. Cetakan ke-6). h.225
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1) Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang
berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan
kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini
berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam
masyarakat tercipta kedamaian.
2) Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat.
Pembetulan bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga
dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa
pertanahan sehingga hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini
Tokoh Adat berperan untuk membetulkan keseimbangan tersebut
sehingga dapat didamaikan kembali
3) Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai
landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun keputusan tersebut
D. Tugas Dan Fungsi Tokoh Adat Dalam Masyarakat
Untuk memahami Kebijakan kebijakan tokoh adat kita bisa memahaminya
dengan mengetahui tugas dan aktivitas tokoh adat dalam masyarakat adat.
Tokoh adat bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan,
menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas
Tokoh Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada
satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup
bagi Tokoh Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara
ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan
hukum.
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Adapun aktivitas Tokoh Adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :
1) Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian
erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai
tanah itu.
2) Penyelesaian

hukum

sebagai

usaha

untuk

mencegah

adanya

pelanggaran hukum (Preventieve Rechtzorg) supaya hukum dapat
berjalan semestinya
3) Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum
itu dilanggar (Repseive Reshtszorg) 42
Dengan demikian Tokoh Adat di dalam segala tindakannya dan dalam
memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahan perubahan. Adanya
pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Tokoh
Adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim
perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan– perbuatan yang
bertentangan dengan hukum adat, maka Tokoh Adat bertindak untuk
memulihkan perdamaian adat, memilihkan keseimbangan di dalam suasana
desa serta memulihkan hukum. Dalam penelitian ini kebijakan-kebijakan
yang dimaksud adalah kebijakan tokoh adat dalam memotori masyarakat
untuk turut aktif dalam pemilihan umum. Adapun kebijakan dari tokoh adat
Desa Pematang Kecamatan Kalianda tersebut dalam hal ini pangeran yaitu
dengan mengumpulkan masyarakat adatnya di lamban balak (rumah besar)

42

Kusumah, Hilman Hadi, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, (Bandung: Alumni,
1980), h. 76.
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untuk bermusyawarah dan mempengaruhi masyarakat adat desa Pematang
untuk turut serta dalam pilkada tidak melakukan golput.
E. Kepemimpinan Tokoh Adat Di Dalam Masyarakat
Tujuan

kepemimpnan

adat

adalah

untuk

mempengaruhi

masyarakat agar tetap membudayakan adat istiadat untuk kepentingan dan
tujuan bersama. Setiap kepemimpinan umumnya untuk mempengaruhi
seseorang atau kelompok orang untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan
yang baik. Orang yang kemudian menjadi seorang kepala adat atau
pemangku adat adalah bukanlah orang sembarangan, seseorang yang
kemudian di anggap memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab atas
tugasnya dan yang lebih penting lagi adalah mampu menjaga kearifan dan
kelestarian dari masyarakat hukum adat tersebut sesuai pesan leluhur atau
pun kebiasaan masyarakat hukum adat setempat. Kehidupan sehari-hari
masyarakat hukum adat berada

dibawah kepemimpinan seorang kepala

adat, pemangku adat. Tugasnya utamanya jelas bahwa mereka kemudian
menjadi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan masyarakat hukum
adat adalah memelihara jalannya hukum adat setempat sebagaimana
mestinya dan menjadi pengayom dalam masyarakat hukum adat setempat.
Sifat dari Tokoh Adat dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya
dengan suasana masyarakat hukum adat setempat.
Aktivitas yang kemudian dilakukan olehTokoh adat atau pemangku adat
berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada
pokoknya meliputi 3 hal sebagai berikut:
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1) Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya
pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah
itu.
2) Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk

mencegah adanya

pelanggran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan
secara preventif)
3) Menyelenggrakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu
dilanggar (pembinaan secara represif). 43
Sebagai orang yang di anggap sebagai pemimpin tokoh adat memiliki
pengaruh yang cukup besar dalam lingkungan masyarakat. Dalam pemilihan
umum yang terjadi di desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan Seorang Pangeran yang menjadi tokoh adat turut menjadi
rujukan dalam menetapkan pilihan. Suara dan perintah pangeran masih
cukup di dengar dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat. Orang yang
meliliki posisi ini memeiliki peran strategis dalam menentukan arah
kebijakan pemerintahan desa lebih lagi terhadap partisipasi pemilih dalam
pemilihan umum. tokoh adat cukup strategis dalam membuat kebijakan
yang mengikat seluruh warga desa Pematang. Keterlibatan tokoh lokal,
dalam proses pemilihan umum secara langsung tidak bisa dihindarkan,
karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau
memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan
kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana
43

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Cetakan
kedua, (Alfabeta: Bandung, 2009), h. 138
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peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang
partisipatif.
F. Kebijakan-kebijakan Tokoh Adat
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian
konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.44 Istilah ini dapat
diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta
individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat
memaksakan
mengharuskan

atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang
pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi

pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.
Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa
kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian

kegiatan yang sedikit

banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang
bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua
ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah
kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan
dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan
untuk melakukan sesuatu.45
Dari beberapa definisi dan keterangan di atas disimpulkan bahwa
kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau
tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di
44

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia
pustaka Utama, 2008), h. 453
45
Budi Winarno, Kebijakan-kebijakan Publik, (Bandung: PT Graha Ilmu, 2007), h. 17
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dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai
alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
Dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan seorang
Tokoh Adat yang ada di desa Pematang Kecamatan Kallianda Kabupaten
Lampung Selatan. Adapun kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan yang
sesuai dengan prinsif dan norma-norma adat yang mengandung nilai kearifan
Lokal.
Diantara nilai dan kearifan lokal masyarakat Lampung adalah Piil
Pesenggiri. Piil pesenggiri selain sebagai harga diri orang Lampung juga
berisikan dengan pedoman hidup Orang-orang Lampung. Dalam konteks ini
kebijakan-kebijak tokoh adat desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan adalah bentuk upaya menguatkan Piil pesenggiri dalam hidup
masyrakat Lampung dalam situasi pemilihan umum. Piil pesenggiri memuat
empat

pedoman

hidup

Kejujuran/Keteladan,

yakni;
Nemui

Bejuluk/Buadek
Nyimah

yang

yang

memiliki
memiliki

nilai
nilai

Kesetiakawanan/Kekeluargaan, Nengah Nyampogh yang memiliki nilai
Kepemimpinan dan bersosial serta Sakai Sambaian yang memiliki nilai gotong
royong atau tolong menolong.46
G. Tokoh Adat Sebagai Elit Lokal Dalam Sosialisasi Politik Di Masyarakat
Pemilihan umum secara langsung merupakan bentuk lanjutan demokrasi
masyarakat, sehingga begitu penting pemahaman masyarakat terhadap sistem
politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran didalamnya
46

Fachruddin, dan Haryadi, Falsafah Piil Pesenggiri Sebagai Norma Tatakrama
Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung, (Bandar Lampung.: CV. Arian Jaya., 1996) h. 6
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sehingga menempatkan pendidikan politik, yang harus dipromosikan dan
didorong agar masyarakat menjadi subjek politik, tidak hanya menjadi
pengembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan kemudian
ditinggalkan dalam kesepian dengan janji- janji kosong dari para polisi.Sosialisasi
merupakan cerobong utama atau sebuah mekanisme pembangunnan input
mengenai pendidikan politik. Dan keberhasilan PEMILU ditentukan oleh
bagaimana proses sosialisasi dilakukan.

Berdasarkan hasil riset Government

and Decentralization (GDS), oleh Agus Dwiyanto, dkk.Mengenai perbandingan
sumber informasi informasi politik memperhatikan dominasi peran media
elektronik dalam pemilihan presiden/ cawapres yaitu 70%. Sedangkan dalam
pemilihan gubernur peranan kedua jenis media hamper berimbang, 35% dan 30%,
didukung juga oleh tokoh masyarakat atau elit lokal sebesar 10%, dalam proses
sosialisasi politik, pada pemilihan anggota DPRD saluran sosialisasi melalu
pertemuan warga dan melalui tokoh masyarakat (elit lokal) mempunyai peran
yang lebih dominan yaitu 40% dan 20%. Berdasarkan diagram tersebut bahwa
adanya perbedaan antara berbagai elemen atau saluran dalam ssosialisasi politik.
Tokoh Masyarakat pada umumnya merupakan suatu kolektifitas dari
individu-individu yang tinggal dan menetap pada suatu wilayah yang sama dan
saling berinteraksi satu sama lain, sehingga kumpulan individu-individu ini
mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain.
bahkan politis, tidak menjamin adanya suatu kekuatan yang menggerakkan
masyarakat apalagi mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Terkadang
eksistensi tokoh masyarakatlah yang menentukan kemana pilihan masyarakat
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dijatuhkan. Hubungan antara tokoh masyarakat dengan masyarakat itu sendiri,
yakni hubungan antara tokoh masyarakat yang memiliki sumber kekuasaan dan
kekuasaan aktual dengan masyarakat yang dikuasai. Ini juga sangat relevan dari
apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekantoyang memberikan diferensiasi
antara kekuasaan dengan kewenangan (authority atau legalized power) ialah
bahwa kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan.
Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau
kelompok orang,yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari
masyarakat.Legitimasiyang diberikan oleh masyarakat kepada figur idolanya,
biasanya menjadi barometer kekuasaan sang elit. Dalam hal ini, kekuasaan yang
dimiliki oleh tokoh masyarakat tersebut, tidak serta merta termanifestasi kedalam
suatu bentuk wewenang yang legitimate secara konstitusional. Melainkan hanya
berkisar pada sesuatu pengaruh yang bersifat otokratis-tradisional, bukan secara
eksplisit termaksud dalam aturan-aturan konstitusional.Legitimasi terhadap figur
tokoh masyarakat tentunya tidak bisa lepas dari suatu pahaman bahwa dominasi
etnisitas yang dewasa ini muncul sebagai kekuatan politik mampu mendongkrak
suatu bangunan politik didaerahnya. Suatu kekuatan yang bersifat sakralistik yang
mengiringi arus demokratisasi di tingkat lokal. Peran tokoh masyarakat cenderung
diarahkan oleh kuatnya ikatan subjektif-psikologis yang syarat dengan
primordialisme radikal. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan yang membentuk
perilaku masyarakat yang dapat melegitimasi suatu reziim atau sistem politik
tersebut dikemukakan dengan baik oleh Gabriel A. Almond dan mengatakan
bahwa, berbagai mitos, doktrin dan filsafat politik menanamkan suatu penafsiran
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tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi. Proses
menanamkan rasa-terikat (attachment) pada diri anggota masyarakat ini kemudian
menjadi berakar sangat kuat, sehingga kadar legitimasi pada sistem politik
tersebut menjadi sangat tinggi pula. Secara empiris terbukti bahwa dalam sistem
politik yang dapat bertahan hidup paling lama, pasti terdapat dukungan yang
ditumbuhkan dan dipelihara oleh keyakinan yang mendalam. Kecenderungan
budaya sukuisme (ethnic group) yang terasa pada pilkada di kabupaten minahasa
selatan mengindikasikan bahwa demokratisasi di tingkat lokal yang diharapkan
mampu memberikan dampak yang positif didaerah, itu kemudian jauh dari apa
yang menjadi cita-cita demokrasi itu sendiri. Hal ini membawa kita kepada
perspektif sempit dari makna politik yang lebih luas. Hadirnya pilkada sebagai
tuntutan di ranah lokal yang merupakan manifesto kebijakan desentralisasi yang
diselenggarakan oleh mulai hampir sebagian besar daerah di indonesia. Itu terlihat
dari beberapa tokoh masyarakat yang berperan besar pada pemilihan bupati dan
wakil bupati 2010 dikabupaten minahasa selatan. Tokoh masyarakat, tentunya
merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan
bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan
masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat
kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut.
Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat
mengidentifikasikandiri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai
penyambung

lidah

masyarakat.

Berdasarkan

masyarakat

yang

tengah

membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang
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kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya.
Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati
dan disegani dalam masyarakatnya.Karena aktivitas dalam kelompoknya serta
kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Akan tetapi,
pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara
sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab.
Pertama, umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin
kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin tidak hanya yang masih hidup
dapat berfungsi sebagai simbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi
pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat
memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. Kedua, tipe kepemimpinan
berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berubah
menghendaki tipe pemimpin yang berubah pula47
Kedudukan Tokoh Adat mempunyai ciri khas masyarakat bersuku, demi
kepentingan mempertahankan diri dan pelestarian nilai-nilai masing-masing yang
fokusnya adalah keragaman, Konon kampung yang di pimpin oleh seorang Tokoh
Adat secara kolektif oleh penghulu suku bersifat otonom dan tidak tunduk pada
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Risky Porajow, EVALUASI PERAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2010 Jurnal FISIPOL
Universitas Sam Ratulangi Manado pada Jurnal Politico Volume 3 No 2 Januari 2013), h. 86

34

raja, melaikan berbasis mewakili kaum (warga) dan keluarga dalam kampung itu
sendiri.48
Menyoroti mengenai peran elit lokal dalam proses sosialisasi PEMILU
langsung. Tidak, serta merta bahwa elit lokal adalah ujung tombak bagi proses
sosialisasi, tetapi aktor- aktor elit lokal biasanya adalah perpanjangan tangan atau
saluran dari lembaga formal dalam hal ini pihak pemerintah dan KPUD. Elit lokal
dibekali seperangkat pengetahuan tersebut menjadi fasilitator informal yang
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat disekelilingnya. Ini merupakan
kemajan dalam proses demokrasisasi ditingkat lokal. Selain itu penyampaian
metode sosialisasi yang dilakukan oleh elit sangat khas sekali, biasanya melalui
kesempatan- kesempatan informal dalam hajatan, melalui seramah agama, face to
face, dan lain sebagainya.

Manifestasi dari bentuk sosialisasi yang dilakukan

oleh elit lokal sebagai bentuk dari sumbangsihnya dalam menyukseskan PEMILU
langsung. Elit lokal merupakan saluran yang cukup representative dalam proses
sosialisasi, karena bagitu besar pengaruh mereka terutama pada masyarakat lokal.
Peranan elit lokal sebagai sebuah gerakan moral dalam menanamkan nilai- nilai
demokrasi dalam masyarakat lokal. Para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat dan
elit terpelajar dalam masyarakat memberikan sumbangsih yang besar bagi
kemajuan demokrasi lokal sejalan dengan jumrana Z Sukisman, “bahwa wacana
pendidikan politik bagi masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk,
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Bastiang itang , Peran Tokoh Adat Di Kota Ternate Dalam Meningkatkan Partisipasi
Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Tahun 2018)
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2020), h. 4
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tetapi yang terpenting adalah bagaimana memastikan partisipasi masyarakat
dalam penyusunan dan laju gerak political will di negara ini. Sehingga masyarakat
bukan hanya sebagai objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek
politik”.Pergantian kekuasaan dibingkai dalam sebuah sistem politik yang ideal
dengan kesertaan warga didalamnya, sebagai bentuk partisipasi dan pemenuhan
hak- hak politik yang asasi. Partisipasi elit lokal dalam pemilihan langsung
merupakan kombinasi dari dua jenis level partisipasi yaitu partisipasi individu dan
partisipasi pada level kelompok atau keagenan.

Menurut Agus Dwiyanto dkk,

partisipasi pada level individu merupakan keterlibatan atau keikutsertaan individu
dalam kegiatankegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk
menentukan posisi dan peran masyarakat sipil. Pada level keagenan atau
kelompok persoalan- persoalan kemandirian, keberdayaan dan aktivisme agen
penyalur aspirasi merupakan isu sentral untuk mengukur seberapa kuat dan
berdaya masyarakat sipil.Peranan elit sebagai salah satu aktor dalam masyarakat,
berdasarkan level individu termasuk kedalam partisipasi individual. Keterkaitan
antara aspek kognitif, afektif dan tindakan atau keterlibatan merupakan rangkaian
dari proses partisipasi. Elit politik berdasarkanaspek kognitif memiliki
seperangkat pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya,
sehingga akan berakibat pada tingginya keterlibatan mereka dalam sisi afektif,
yang meliputi kehadiran (fisik), keaktifannya, peran, dan sumbangan dalam
kegiatankegiatan publik.
Peranan elit lokal dalam partisipasi PEMILU langsung, merupakan bentuk
dari artikulasi dari pemahaman kognitif. Terlibatnya elit lokal dalam proses
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sosialisasi seperti yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu, merupakan salah
satu bentuk dari partisipasi dan keterlibatan secara fisik memiliki nilai lebih tinggi
dari sekedar pengetahuannya tentang kegiatan itu. Keaktifan elit lokal dalam
mengartikulasikan kepentingan melalui berbagai kegiatan dan aksi sosial
merupakan manifestasi dari tingkatan partisipasi yang lebih tinggi lagi.Semua
uraian tahapan partisipasi tersebut juga dimainkan oleh elit lokal.Tantangan
mendesak adalah menjadikan PEMILU sebagai bentuk artikulasi politik rakyat
yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partisipasi politik, walaupun demikian
partisipasi elit lokal dalam proses demokratisasi terrkadang dimanfaatkan oleh
berbagai politik kepentingan, dan terkadang menjadi agen- agen dari kepentingan
tertentu dan akhirnya akan menjauhkan dari tatanan demokrasi lokal yang akan
dibangun.Mengingat pentingnya PEMILU dalam proses panjang demokratisasi di
Indonesia, sudah selayaknya elit lokal mengambil peranan sebagai bagian dari
control sosial dalam proses tersebut. Kontrol sosial merupakan segala proses baik
yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang lebih mendidik, mengajak
atau bahkan memaksa warga- warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah
dan nilai sosial yang berlaku. Kontrol sosial sangat diperlukan dalam mengawal
PEMILU agar berjalan demokratis. Elit lokal sebagai simpul kekuatan informal
didaerah sangat efektif dalam usaha untuk mengawal proses tersebut. Kontrol
sosial yang dilakukan elit dapat berupa aksi- aksi solidaritas pemilu damai, dan
juga melalui berbagai kegiatan dengan memberikan masukan kepada calon dan
konstituen politik untuk melakukan tindakan yang wajar dalam berkampanye dan
kegiatan- kegiatan lainnya.Munculnya basis- basis kekuatan dalam PEMILU
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langsung dari para pendukung, merupakan sebuah fenomena yang positif dalam
era

demokrasi. Banyaknya

calon mengindikasikan tingginya

partisipasi

masyarakat dalam proses demokrasi. Sehingga dibutuhkan kontrol-kontrol dari
berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kekacauan yang
menghambat proses demokkratisasi ditingkat lokal tersebut. Lemahnya kontrol
terhadap

proses

PEMILU

akan

mengakibatkan

banyak

penyimpangan-

penyimpangan dalam proses demokratisasi tersebut. Dan proses tersebut hanya
akan mewujudkan demokrasi lokal yang minimalis, bukan secara substansial.
Kerangka idealnya seperti yang telah disebutkan dalam uraian diatas tetapi pasa
tataran realitas bahwa elit lokal terkadang bukan menjadi kontrol sosial tetapi
menjadi kontrol lawan politiknya, sehingga kondisi ini sering menimbulkan
pecahnya konflik yang telah tersimpan sebagai bahaya laten.

Dari

uraian

diatas dapat disimpulkan peran tokoh mayarakat mempunyai fungsi yang sangat
pentig yaitu seorang yang memiliki perhatian yang sangat besar disebuah aparatur
pemerintahan diperdesaan untuk memberikan pembinaan kesadaran hukum
masyarakat dan motivasi- motivasi bagi masyarakat setempat.Dalam melakukan
sosialisasi, partiipasi, dan kontrol sosial selama penyelenggaraan proses PEMILU
yang diselenggarakan di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan sudah tentu dalam masyarakat biasanya ada orang- orang
tertentu yang yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasihat anggota
msyarakat lainnya mengenai urusan- urusan tertentu.
Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin
dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai
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tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan pendapat dimasyarakat modern
biasanya bersifat monomorfik yakni hanya berkenan dengan salah satu urusan,
misalnya

hanya

dalam

bidang

pertanian

saja

atau

bidang

kesehatan

saja.Sedangkan dimasyarakat tradisional kepemimpinan pendapat itu kebanyakan
bersifat polimorfik yakni berkenaan urusan atau bersifat umum, mengenai semua
urusan.

H. Fiqh Siyasah
a. Pengertian Fiqh Siyasah
Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang
terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh
merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang
berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami
tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis,
fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum
syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang
rinci49.
Al-qur‟an menggunakan kata Fiqh dalam pengertian yang umum yaitu
memahami masalah agama, memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi
saw, istilah Fiqh belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus
tetapi mempunyai pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama.
Fiqh dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia
49

Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-islami, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), h.18
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pada kebaikkan dan kemuliyaan. Fiqh sebenarnya upaya manusiawi yang
melibatkan proses penalaran baik dalam tataran teoritis maupun praktis,
dalam memahami, menjabarkan, dan mengelaborasi hukum- hukum agama.
Fiqh merupakan hasil pemikiran mujtahid

terdahulu seperti Syafi‟i,

Hambali, Maliki, Hanafi, dan sebagainya yang dituangkan dalam ribuan
kitab Fiqh, sehingga

ribuan kitab Fiqh merupakan produk pemikiran

mujtahid. Dan Fiqh hasil ijtihad, maka diperlukan perangkat tertentu yang
mengatur pencapaian peroduk-produk Fiqh yang dikenal dengan istilah
ushul Fiqh (legal theory).
Menurut Asaf A.A Fyzee dalam Muhyar Fanani bahwa istilah Fiqh
sebutan lain dari hukum Islam harus berubah mengikuti perkembangan
zaman sehingga Fiqh tidak boleh terpisah dari aspirasi masyarakat pada
tempat dan

waktu tertentu. Realitas sejarah Fiqh masih diwarnai oleh

fenomena irelevansi dan dekadensi. Fiqh yang seharusnya cair dan dinamis
seiring dengan perkembangan masyarakat dan

berjalan dengan seiring

aspirasi masyarakat justru menjadi beku karena adanya situasi yang tidak
mendukung untuk berkembang situasi inilah yang disebut dengan tirani50.
Abdul Wahhab Khallaf

dalam Cik Hasan Basri mengatakan bahwa

apabila Fiqh diidentifikasi sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif.
Ia merupakan wacana intelektual tentang penataan kehidupan masyarakat
dengan menggunakan cara berpikir tertentu. Apabila diidentifikasi sebagai
kumpulan hukum, maka dinyatakan sebagai
50

preskriptif. Ia merupakan

Muhyar Fanani, Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, Cet. I
(Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 290
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kumpulan hukum atau salah satu

dimensi hukum Islam, yakni produk

pemikiran Fuqaha yang dijadikan salah satu patokan dalam penataan
kehidupan manusia51.
Adapun

kata

siyasah

merupakan

akar

kata

dari

mengatur,

mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur
kaum, memerintah dan memimpinnya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan
siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau
Dengan demikian, siyasah berarti

pembuat kebijaksanaan 52.

mengatur, mengurus dan membuat

kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.
Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu
dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
dijelaskan bahwa siyasah adalah

Dalam kamus al-Munjid

membuat kemaslahatan dengan

membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan
untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik
dalam negeri dan politik luar negeri serta kemsyarakatan, yaitu mengatur
kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.
Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik
membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya

dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau
sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia
dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul
51

Cik Hasan Basri, Model Penelitian Fikih, cet. I (Bogor: Kencana, 2013), h. 8.
Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyah, (Beirut: Dar al-Anshar al-Qahirat,
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dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

dijalankannya53. Fiqh Siyasah yaitu, sudut pandang salah satu aspek hukum
Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia
dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri 54.
Fiqh Siyasah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang
masalahmasalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam AlQur‟an dan Sunnah.55
Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh
siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas
tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya
dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan
ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.
b. Obyek Kajian Fiqh Siyasah
Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara
warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan
lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga
negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan
yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari
53

Mujar Ibnu dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik,
(Jakarta: Erlangga,2008), h.11
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Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13
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pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian
pada aspek pengaturan. Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan
mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan
mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak
peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash
dari nash-nash yang merupakan syariah „amah yang tetap56.
Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf:
“Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya
dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia
serta memenuhi kebutuhannya”. Maka secara garis besar objeknya menjadi
peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan
kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan
kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.
Suyuti Pulungan , menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek
kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek
kajiannya adalah :
1) Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan
landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2) Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
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T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam,
(Yogyakarta : Matahari Masa, 1969), h.3
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3) Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban
masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara57
4) Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka dalam tahap
perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh
siyasah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda
dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy,
sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:
a) Siyasah Dusturriyah Syar‟iyyah
b) Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah
c) Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah
d) Siyasah Maliyah Syar‟iyyah
e) Siyasah Idariyah Syar‟iyyah
f) Siyasah Kharijiyah Syar‟iyyah/Siyasah Dawliyah
g) Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah
h) Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah58
Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda
dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh
siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid

fiqh.

Dibandingkan dengan fiqih-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode
ini dalam fiqih siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah
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tidak diatur secara terperinci oleh syari‟at Al-Qur‟an dan Al-Hadits59.
Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode- metode seperti :
a) Al-Qiyas
Al- Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum.
Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah

dapat

diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang
berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai
ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.
Penggunaan

al-Qiyas

sangat

bermanfaat,

terutama

dalam

memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya, tidak
semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas.
Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya 60.
b) Al-Mashalahah al-Mursalah.
Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakaan dalam
mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur
oleh syari‟at Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan
al-Mashlahah al-Mursalaah harus didasarkan pada hasil penelitian
yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqih,

dikenal

dengan istilah istqra‟. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan alMashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan,
tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan61
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c) Sadd al-Dzariah dan Fath al- Dzari‟ah
Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya
pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan
untuk mencapai kemaslahatan62
d) Al-Adah
Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah al„adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-adah ash shohihah dan al„addah al-fasidah. Al-„adah ash sohihah yaitu adat

yang tidak

menyalahi Syara‟, sedangkan al-„adah al-fasida yaitu adat yang
bertentangan dengan syara‟ 63.
e) Al-Istihsan
Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid.
Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang
menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: “melaksanakan dalil
yang kuat diantara dua dalil.64
f) Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah.
Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat
ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat
umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan
kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu65.
c. Hukum Siyasah Menurut Ulama Fiqh
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Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan
siyasah. Dalam pada itu, mereka pun sependapat

tentang keharusan

menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara‟. Kesepakatan-kesepakatan
tersebut terangkum dalam pernyataan ibn al-Qayyim “Tidak ada siyasah
kecuali yang sesuai dengan syara.” 66 Ketika sejumlah dalil digabungkan
untuk mengklarifikasi sebuuah

permasalahan atau prinsip, maka

pengetahuan akan permasalahan

atau prinsip itu akan menyatu daam

pikiran manusia dan

menjadikannya sebuah keyakinan. 67Akan tetapi,

kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah.

Masalahnya paling tidak,

apakah kemestian penyelenggaraan siyasah

syar‟iyyah sesuai dengan

syara‟, berarti harus sesuai dengan manthuq-nya syara‟. Dalam mengatasi
masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan
keduanya, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan
demikian,

jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan siyasah

syar‟iyyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara secara manthuq
suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak

terpenuhi,

bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan
siyasah syar‟iyyah sesuai dengan dalil-dalil yang

tersirat dalam syara

secara mafhum.
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