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ABSTRAK 

Hampir semua Negara menerapkan sistem demokrasi dalam 

konsep pemerintahannya, yang dirasa demokrasi cukup efektif 

untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Karena, demokrasi 

adalah konsep pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyatnya 

dalam menjalankan roda pemerintahan. Di mana, demokrasi 

memberikan kebebasan dan persamaan dalam menyampaikan 

pendapat. 

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Nilai-Nilai Demokrasi 

Dalam Pemilihan Imam Masjid Dusun Rejo Asri Desa 

Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten WayKanan. 

Dalam pemilihan imam masjid ini menggunakan sistem 

demokrasi perwakilan dengan berbagai pihak yaitu pengurus 

masjid, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala 

keluarga yang menjadi perwakilan dari seluruh rakyat. 

Penelitian ini  bertujuan (1) Ingin mengetahui pelaksanaan 

pemilihan imam secara demokrasi di Dusun Rejo Asri Desa 

Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan. (2) 

ingin menganalisis teoritis dan tatacara aplikatif tentang 

pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan imam 

masjid. (3) dan untuk mengetahui apakah hasil pemilihan Imam 

Masjid di Dusun Rejo Asri sesuai dengan konsep pemilihan 

imam yang diajarkan oleh Syari’at Islam. 

Metode yang digunakan dalam peneitian ini yaitu: Metode 

dengan pengumpulan data dengan jenis penelitian lapangan, 

sedangkan pendekatannya ialah bentuk deskriptif analisis  

dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini penulis 

menganalisa dengan melihat latar belakang obyek penelitian. 

Dalam hal ini, apakah pelaksanaan pemilihan Imam Masjid 

Dusun Rejo Asri sesuai dengan nilai dasar demokrasi, dan 

apakah pilihan masyarakat Dusun Rejo Asri sesuai dengan 

Syari’at Islam. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, 

terlaksananya nilai-nilai demokrasi, dimana masyarakat diberi 

kebebasan untuk dipilih dan memilih sesuai dengan hati nurani 
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mereka tanpa adanya paksaan. Kedua, dilihat dari hasil 

pemilihan, masyarakat Dusun Rejo Asri memilih Bapak Zaenal 

sebagai Imam Masjid sesuai dengan Syari’at Islam, karena 

beliau lebih pandai dan sudah hafal Qur’an 30 juz.  
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MOTTO 

 

       

                       

                     

                    

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik 

akibatnya” 

 (an-Nissa [4]:59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sekripsi ini berjudul “Pelaksanaan Nilai-Nilai 

Demokrasi Dalam Pemilihan Imam Masjid 

Jami’atutthalibin Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju 

Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan”. Untuk 

lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka 

penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul tersebut dengan mengacu pada kamus dan 

insiklopedi dari literatur yang berkaitan dengan istilah 

tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan 

melaksanakan (rancangan keputusan, dll)
1
 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, 

menunjukan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu 

bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi 

kehidupan manusia.
2
 

Demokrasi adalah gabungan dari dua kata yaitu 

demos dan kratos yang diambil dari bahasa yunani, demos 

berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi 

demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan 

dimana rakyat memegang suatu peranan yang sangat 

menentukan.
3
 

Dari penjelasan nilai-nilai dan demokrasi di atas, 

maka yang dimaksudkan dengan nilai-nilai demokrasi di 

sini adalah nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk 

mengembangkan pemerintahan yang demokratis. 

 

 

Pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih
4
 

                                                             
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 774 
2 Ibid. h. 1004 
3 A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 66 
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., h. 1074 
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Imam bermakna pengurus dan penanggung jawab 

dalam suatu urusan
5
 

Masjid adalah sebuah bangunan atau tempat di mana 

umat muslim melaksanakan peribadahan dan sebagai pusat 

pengembangan ajaran syari’at Islam. 

Jadi, Imam Masjid adalah seseorang yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan 

fungsi tempat peribadahan umat muslim. 

Dari penjelasan-penjelasan istilah di atas dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

adalah: menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

sistem demokrasi bagi masyarakat untuk memilih seseorang 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pengembangan fungsi masjid.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul sekripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Karena slaah satu upaya untuk memakmurkan dan 

mengembangkan fungsi masjid adalah dengan 

memilih seorang pemimpin yang bertanggung jawab 

atas pengelolaan masjid sekaligus menjadi tokoh 

agama agar masyarakat mempunyai seorang 

panutan. 

b. Dalam memilih seorang Imam Masjid harus benar-

benar sesuai dengan Syariat Islam dan bagaimana 

penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan 

pemilihan Imam Masjid, apakah bertentangan 

dengan Syariat Islam atau tidak. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 

pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas 

Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah. 

b. Tersedianya  berbagai literatur yang memadai 

sehingga penulis  berkeyakinan bahwa penelitian ini 

                                                             
5 Abu Ammar, DKK, Jamaah Imamah Bai’ah “Kajian Syar’I Berdasarkan 

Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas (Solo: Pustaka Arafah 2010), h.152 
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dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. 

Ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi 

Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, 

Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, 

dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah 

demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa 

atau government by the people (kata yunani demos berarti 

rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).
6
 

Demokrasi sering diungkapkan seseorang dalam 

melihat sebuah sistem negara. Ada dua alasan dipilihnya 

demokrasi menjadi dasar dalam bernegara. Pertama, hampir 

seluruh negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi 

sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai 

asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi 

peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara 

sebagai organisasi tertingginya.
7
 

Prinsip demokrasi dapat diartikan sebagai suatu 

pemerintahan yang berasal dari, oleh  dan untuk rakyat. 

Demokrasi merupakan sistem dimana para anggotanya 

mempunyai kedudukan yang sama. Sebuah keputusan 

dianggap sah jika disetujui oleh mayoritas anggota 

masyarakat.
8
 Prinsip konsep demokrasi ini dapat dilakukan, 

sebagai berikut:
9
 

1. Pemerintah dari rakyat (government of the 

people) mengandung pengertian bahwa suatu 

pemerintahan yang sah adalah suatu 

pemerintahan yang mendapat pengakuan dan 

dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme 

demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan 

dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan 

                                                             
6 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), h. 105 
7 A. ubaidillah dkk., Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & 

Masyarakat Madani (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 161 
8 A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, Opcit, h. 17 
9 Ibid, h. 68 



17 
 

 
 

sangatlah penting, karena dengan legitimasi 

politik tersebut pemerintah dapat menjalankan 

roda birokrasi dan program-programnya sebagai 

wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat 

kepadanya. 

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the 

people) memiliki pengertian bahwa suatu 

pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas 

nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite 

Negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini 

unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa 

dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah 

berbeda dalam pengawasan rakyat (social 

control). Pengawasan dapat dilakukan secara 

langsung oleh rakyat maupun tidak langsung 

melalui para wakilnya diparlemen ambisi 

otoritarianisme dari para penyelenggara negara 

dapat dihindari. 

3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the 

people) mengandung pengertian bahwa 

kekuasaan yang diberikan  oleh rakyat kepada 

pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan 

rakyat. Kepentingan rakyat umum harus 

dijalankan landasan utama kebijakan sebuah 

pemerintahan yang demokrtis. 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi 

dalam dua tahapan, yaitu pra-kemerdekaan dan pasca-

kemerdekaan. Seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, pada 

pra-kemerdekaan telah tumbuh praktik yang dapat dikaitkan 

dengan gagasan demokrasi di wilayah nusantara, terutama 

di daerah pedesaan.
10

 Sementara itu, demokrasi pada pasca-

kemerdekaan mengalami pasang surut dari masa ke masa. 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari 

empat periode, yaitu (1) Periode 1945-1959, (2) Periode 

159-1965, (3) Periode 1965-1998, (4) Periode 1998-

sekarang.
11

 

                                                             
10 A. ubaidillah dkk., op. cit., h. 176 
11 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 

170 
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Demokrasi merupakan salah satu bukti peradaban 

manusia yang maju. Demokrasi pada awalnya merupakan 

suatu wujud yang merefleksikan kemerdekaan seseorang 

dimana demokrasi memerdekakan segala aspek berkaitan 

dengan hak-hak dasar manusia namun kebebasan itu tetap 

memiliki batas-batasan dimana batasan tersebut adalah hak-

hak orang lain sehingga perlu kita memahami dan mengerti 

hak-hak dasar orang lain. Tanpa kebebasan dan persamaan 

tidak mungkin ada demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan 

dan persamaan juga merupakan bagian dari hak asasi 

manusia. Hal ini tercermin dari diakuinya antara lain 

kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan 

beragama, serta adanya persamaan kedudukan didepan 

hukum. 

Nilai-nilai demokrasi, pada umumnya mencakup 

tentang kebebasan masyarakat dalam berpendapat, di mana 

demokrasi membangun kondisi agar setiap warga mampu 

menyuarakan pendapatnya. Demokrasi juga menjunjung 

kebebasan berkelompok artinya demokrasi memberikan 

jalan bagi masyarakat untuk membentuk kelompok bisa 

berupa partai politik maupun memberikan dukungan kepada 

siapapun sesuai kepentingannya. 

Demokrasi juga mengandung nilai kesetaraan 

(egalitarianism), yang berupa kesetaraan antar warga dan 

kesetaraan gander, kesetaraan antar warga artinya setiap 

warga memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan gander 

dapat diartikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang 

sama didepan hukum karena memiliki kodrat yang sama 

sebagai mahluk sosial. Nilai-nilai lainnya adalah 

menghormati orang atau kelompok lain, kerjasama, 

kompetisi, kompromi, kedaulatan rakyat, dan rasa percaya. 

Nilai-nilai demokrasi dalam buku “Pendidikan 

Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa” 

meliputi: 

 

1. Kebebasan menyatakan pendapat 

2. Kebebasan berkelompok 

3. Kebebasan berpartisipasi 

4. Kesetaran antar warga 

5. Rasa percaya (Trust) 
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6. Kerjasama.
12

 

Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat 

egalitarian dibandingkan dengan ideology non-demokrasi. 

Oleh karena itu pengembangan nilai-nilai demokratis perlu 

diterapkan untuk menghadapi era globalisasi seiring dengan 

akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban 

baru dari berbagai bangsa didunia. Itu artinya, perlunya 

membahas nilai-nilai demokrasi guna mencetak sumberdaya 

manusia yang bermutu dan professional harus menyiapkan 

generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistence 

yang kokoh ditengah-tengah konflik peradaban. 

Jenis demokrasi berdasarkan menyampaikan 

pendapat terdapat dua macam yaitu demokrasi langsung dan 

demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan). 

Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi 

yang melibatkan seluruh rakyatnya dalam membicarakan 

atau menentukan segala unsur negara secara lansung. 

Demokrasi langsung pernah dipraktikan pada zaman 

Yunani Kuno; yaitu beberapa negara kota di Athena. 

Demokrasi yang pertama didunia ini mampu melaksanakan  

demokrasi langsung dengan suatu majelis yang semua orang 

dapat berkumpul disatu tempat untuk melaksanakan 

demokrasi langsung. 

Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, adalah 

suatu sistem demokrasi yang dalam menyalurkan 

aspirasinya, rakyat memilih wakil-wakil untuk duduk dalam 

suatu lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. 

Lembaga ini dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat, karena itu dalam demokrasi tidak langsung tidak 

semua rakyat turut serta dalam membicarakan dan 

menetapkan kebijakan tentang persoalan-persoalan negara. 

Berdasarkan dua jenis demokrasi tersebut Dusun 

Rejo Asri Desa Sukamaju Kecamatan Bumi Agung 

Kabupaten Waykanan memakai jenis demokrasi tidak 

langsung atau demokrasi perwakilan dalam pemilihan 

seorang Imam Masjid. Seorang imam dipilih oleh pengurus 

                                                             
12 Tukiran Taniiredja, et. al. Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma 

Terbaru Untuk Mahasiswa (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011), h.126 
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masjid, seluruh perangkat desa, tokoh adat, tokoh 

masyarakat serta tokoh agama yang ada di desa tersebut. 

Dalam kajian hubungan budaya politik dan 

demokrasi, agama diakui memiliki peran yang positif 

terhadap keduanya.
13

 Tocqueville, mengungkapkan bahwa 

agama (sebagai nilai dan asosiasi) secara positif 

memengaruhi demokrasi di Amerika Serikat. Agama 

berperan menciptakan kegairahan dan motivasi yang abadi 

karena ia merupakan sebuah sistem nilai. Interaksi agama 

dan politik inilah yang memunculkan kegairahan, motivasi 

dan kepentingan manusia.
14

 

Islam juga mengajarkan pentingnya menerapkan 

demokrasi dalam masyarakat. Demokrasi dalam Islam 

dinamakan “syura”. Kata syura berasal dari sya-wa-ra yang 

secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang 

lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam 

bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung 

makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan 

dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh 

kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang 

mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.
15

 Dengan 

demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura 

merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan 

kehidupan manusia. 

Dalam surat Ali-Imran, 3:159, Allah memerintahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan 

musyawarah dengan para sahabat. 

 ٱلَۡقلِۡب ِلنَت َلُھمۡۖ َوَلوۡ ُكنَت َفظا َغِلیَظ ٱللَِّھ مَِّن � َرحَۡمةَفِبَما

 َلُھمۡ َوَشاِورُۡھمۡ ِفي ٱۡسَتغِۡفرۡ َعنُۡھمۡ َوٱعُۡف ِمنۡ َحوِۡلَكۖ َفٱنَفضُّوْاَل

ِلیَن ٱلُۡمَتَوكِّ ُیِحبُّ ٱللََّھ ِإنَّ ٱللَِّھۚ َفِإَذا َعَزمَۡت َفَتَوكَّلۡ َعَلى ٱلَۡأمِۡرۖ

١٥٩  

                                                             
13 Saiful Mujani, Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan 

Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2007), h. 6 

14 Ibid., h.17 
15 Shihab M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 19960), h. 

469 
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Artinya: … maka maafkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka 

serta bermusyawarahlah dalam (memutuskan) suatu 

urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat (dengan 

keputusan tersebut) maka bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang bertawakal. (ali-Imran: 159) 

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang 

Uhud yang membawa kekalahan umat Islam. Nabi SAW 

sendiri mengalami luka-luka dalam perang tersebut. Ayat 

ini mengajarkan kepada Nabi SAW dan tentunya kepada  

seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam 

memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat 

Islam.
16

 

Dalam konteks kepemimpinan kata imam dalam 

bahasa arab adalah pemimpin, pemuka.
17

 Imam menurut 

istilah adalah pemuka di dalam berbagai aspek kehidupan 

umat Islam. Sedangkan pengertian imam dalam konteks 

shalat atau imam shalat, adalah pimpinan dalam shalat 

jamaah, baik dalam kedudukannya yang tetap maupun 

dalam keadaan yang sementara, sang imam berdiri paling 

depan dari barisan jamaah shalat. Seorang imam shalat 

biasanya dianggap baik dalam shalatnya, orang-orang yang 

berhati-hati mengerjakan shalat, yang memperbaiki cara-

cara shalat, agar mendapat ganjaran orang-orang yang 

menjadi pengikut (makmum) dan bukan mendapat dosa dari 

kesalahan orang yang berada dibelakangnya. 

Keberadaan imam dalam shalat tidak lepas adanya 

shalat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu shalat yang 

dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan 

ketentuan tertentu, dimana seorang menjadi imam dan yang 

lainnya menjadi makmum. Sebagaimana dijelaskan dalam 

al-Qur’an surah al-Baqarah: 43 

  ٤٣ ٱلرَِّٰكِعیَن َمَع ٱرَۡكُعوْا َوٱلزََّكٰوَة َوَءاُتوْا ٱلصََّلٰوَة َوَأِقیُموْا

                                                             
16 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2014), h.214 
17 Ahnad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia 

(Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 119 
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Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat 

dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” 

(al-Baqarah: 43) 

 

Kata “bersama” menunjukan makna menemani, 

menyertai. Jadi, ayat ini bermakna “ dirikanlah shalat 

bersama yang lain secara berjamaah”. Dari firman di atas 

telah dijelaskan bahwa Allah menyuruh hambanya untuk 

mendirikan shalat berjamaah. 

Shalat berjamaah di masjid mempunyai prioritas 

yang sangat tinggi: Dari Abu Hurairah : seorang pria buta 

mengadu kepada Rosulullah SAW, katanya: “Ya Rasul, 

tiada seorang penuntun bagiku yang menolongku mengantar 

kemasjid, maka berilah keringanan untukku shalat dirumah. 

Kemudian, ia diberi keringanan oleh Rasul. Namun ketika 

ia tegak dan baru beberapa langkah pulang, Rasulullah 

SAW memanggilnya kembali, sabdanya: “adakah kamu 

mendengar adzan shalat?”. Jawabnya: “Ya, aku 

mendengarnya”. Sabda Rasul: “Untuk itu, hendaklah 

engkau penuhi panggilan itu”. (HR. Muslim)
18

 

 

Kedudukan menjadi imam/pemimpin bagi orang-

orang yang bertaqwa adalah sebuah keutamaan besar. 

Bahkan ia adalah do’a orang-orang yang shaleh. 

sebagaimana firman Allah ‘Azza Wa Jalla, 

 َیُقوُلوَن َربََّنا َھبۡ َلَنا ِمنۡ َأزَۡوِٰجَنا َوُذرِّیَِّٰتَنا ُقرََّة َوٱلَِّذیَن
  ٧٤ ِللُۡمتَِّقیَن ِإَماًما ٱۡجَعلَۡنا َو�َأعُۡین

Artinya “Dan orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, 

anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan 

keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 

jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 

bertaqwa”. (QS. Al-Furqan: 74) 

Menjadi imam dalam shalat adalah merupakan salah 

satu cakupan dari ayat diatas. Namun sebagian orang –

                                                             
18 Muhammad Nasrudin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta: 

Pustaka As-Sunnah,2009), h.231 



23 
 

 
 

Allahu ‘Alam- karena terlalu bersemangat dalam meraih 

kedudukan yang mulia ini, mereka tidak segan-segan 

meraih posisi ini padahal ia tidaklah layak untuk itu dan 

masih ada orang yang layak untuk itu. Seorang imam adalah 

pimpinan dalam shalat berjamaah, di mana tanpa imam 

tidak ada shalat berjamaah. Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang imam shalat sebenarnya amat 

sederhana, yaitu shalat yang dia lakukan itu hukumnya sah, 

setidaknya menurut makmum yang ikut shalat 

dibelakangnya. Maka syarat seorang imam pada hakikatnya 

sama dengan syarat untuk seorang yang melakukan shalat. 

Banyak sekali hadis maupun firman Alllah yang 

memberikan perintah untuk melakukan shalat berjamaah. 

Oleh karena itu Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju 

Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan 

mengadakan pemilihan seorang Imam Masjid untuk 

mengimami shalat berjamaah sekaligus yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan Masjid. Mengimami, baik dalam 

shalat lima waktu ataupun shalat hari raya idul fitri dan idul 

adha. Serta menjadi panutan masyarakat dalam konteks 

keagamaan. Menjadi seorang Imam Masjid bukan hanya 

bertugas mengimami shalat berjamaah. Tetapi juga 

memakmurkan dan mengembangkan fungsi Masjid seperti 

Rasul dahulu lakukan. 

Seorang Imam Masjid dipilih melalui hitungan suara 

lalu disepakati dari berbagai pihak. Yaitu: pengurus masjid, 

tokoh agama, tokoh adat tokoh masyarakat Kepala Keluarga 

yang menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat Dusun 

Rejo Asri. Dalam pemilihan ini diselenggarakan di dalam 

Masjid Jami’atutthalibin.  

Dari cara pemilihan seperti ini ternyata menarik 

penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui secara lebih jelas dan dalam yang akan 

diterapkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. 

 

D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan fokus masalahnya adalah: Bagaimanakah 

pelaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan 
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imam masjid di Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju 

Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

a. Ingin mengetahui pelaksanaan pemilihan imam 

secara demokrasi di Dusun Rejo Asri Desa 

Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten 

Waykanan. 

b. Ingin menganalisis teoritis dan tatacara aplikatif 

tentang pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam 

pemilihan imam masjid. 

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian tentang pelaksanaan nilai-nilai demokrasi 

dalam pemilihan imam masjid diharapkan berguna: 

a. Bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam 

pemilihan pemimpin termasuk imam masjid dalam 

masyarakat dan memberi tujuan aplikasi teori-teori 

keilmuan yang penulis dalami pada jurusan 

siyasah. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa 

pemilihan imam masjid sangat diperlukan karena 

masjid berfungsi sebagai pusat pembinaan dan 

pengembangan umat. 

F. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu 

penelitian itu dilaksanakan,
19

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya
20

. 

Penelitian ini meneliti kondisi objek dilapangan tentang 

pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan 

Imam Masjid sekaligus imam shalat di Desa Sukamaju 

Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan. 

                                                             
19 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: 2015), h. 21 
20 Kartini Karto, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju), h. 32 
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Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kualitatif. Sumber data penelitian 

kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan 

atau tertulis yang dicermati peneliti, dan benda-benda 

yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap 

makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.
21

 

 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang didapatkan 

secara langsung dari penelitian, yaitu peneliti terjun 

langsung kelapangan guna melakukan observasi dan 

wawancara untuk mendapatkan data secara langsung 

dari masyarakat sebagai saksi mata/pelaku yang ada di 

Desa Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten 

Waykanan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diberikan 

kepada peneliti yang mana informasi tersebut berasal 

dari orang yang secara tidak langsung mengamati 

obyek yang diteliti, dalam hal ini yang menjadi sumber 

data sekundernya adalah kepala desa sukamaju, sebagai 

penanggung jawab pelaksanaan pemilihan
22

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala 

(fenomena) yang sedang diteliti.
23

 Berdasarkan 

                                                             
21 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 22 
22 Jesus. A. Oshavech, Et. Al. Al Introduction To Research Methods, 

Terj. Ali Mudin Tuwu, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: UI-PRES, 

1993), h. 49 
23 Arsyat Soeratmo, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h.84. 
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jenisnya, observasi dibagi menjadi dua yaitu sebagai 

berikut: 

1) Observasi langsung, yaitu observasi yang 

dilakukan dimana observer berada bersama 

obyek yang diteliti. 

2) Observasi tidak langsung, yaitu onservasi atau 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diteliti, misalnya dilakukan melalui folm, 

rangkaian slide, atau rangkaian foto.
24

 

Dalam praktiknya, penulis menggunakan metode 

observasi tidak langsung. Metode observasi penulis 

gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh 

selama penelitian dengan menerapkan metode 

observasi non-partisipan, dimana penulis berlaku 

sebagai pengamat. Penulis menggunakan metode ini 

sebagai metode pelengkap, yaitu untuk membuktikan 

kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan. 

b. Metode Interview 

Interview atau wawancara, adalah suatu proses 

Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat 

muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan 

telinganya sendiri.
25

 Yaitu penulis melakukan 

wawancara terhadap penyelenggara dalam pelaksanaan 

pemilihan, yaitu pemerintah desa tersebut, dan 

wawancara pemilih, tokoh masyarakat, tokoh agama, 

dan calon imam shalat yang berkompetisi dalam 

pemilihan tersebut. 

Dengan melakukan wawancara dapat 

memudahkan penelitii dalam menginterpretasi realita 

yang masih tersimpan dibalik data. Karena penelitian 

ini berbentuk ponelitian lapangan, maka wawancara 

adalah hal yang harus dilakukan untuk memperoleh 

                                                             
24 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori 

dan Aplikasi Bumi (Jakarta: Aksara, 2007), h. 173 
25 Sutrino Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi Universitas, 1989), h. 217 
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data atau pencarian informasi kemudian dibantu oleh 

data sekunder yang mendukung.
26

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah dan dokumen lainya.
27

 Metode ini 

digunakan sebagai pengumpul data mengenai obyek 

lokasi penelitian yaitu Pelaksanaan Nilai-nilai 

Demokrasi dalam Pemolihan Imam Masjid 

Jami’atutthalibin Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju 

Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan 

 

4. Metode Pengolahan Data 

Dalam tahap ini setelah semua data terkumpulkan 

kemudian diolah, dipilih dan dipilah-pilah secara 

sistematis-metodologis lalu sekaligus dianalisis secara 

kualitatif. 

 

5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang digunakan 

penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif merupakan penelitian yang datanya 

dinyatakan dalam bentuk verbal dan analisis tanpa 

menggunakan teknik statistic. Dalam penelitian 

kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan 

jelas setelah penelitian selesai. Sehingga, dalam 

menganalisis data penulis melakukan secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. 

                                                             
26 Sutandyo Wingnyosubroto, Pengolahan Dan Analisis Data Dalam 

Koentjayaningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: 

Gramedia, 1997), h. 291 
27 Sutrisno Hadi, Statistik II  (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987), 

h.47 
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BAB II 

PANDANGAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI 

 
A. Demokrasi Dalam Konsepsi Barat 

Tidak dapat dibantah lagi bahwa demokrasi 

merupakan asas  dan sistem yang paling baik di dalam 

sistem politik dan ketatanegaraan. Dimana dalam sistem 

pemerintahan demokrasi semua warga negara memiliki hak 

setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah 

hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara 

berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan 

dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya 

yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik 

secara bebas dan setara. Khazanah pemikiran dan 

preformansi politik diberbagai negara sampai pada satu titik 

temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari 

berbagai pilihan lainya.
28

 

1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi 

Secara etimologi demokrasi dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan (bentuk atau sistem) 

pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta 

memerintah dengan perantaran wakilnya; pemerintahan 

rakyat.
29

 Dalam bahasa yunani demokrasi adalah bentukan 

dari dua kata yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan 

“cratos/cratein” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan.
30

 

Secara terminologi, menurut Abraham Lincoln, demokrasi 

adalah government of the people, by the people, for the 

people, yakni “suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat 

                                                             
28 Ni’matul Huda, Hukum Tata Nrgara Indonesia (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), h. 259 
29 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 310 
30 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan 

(Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan 

Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 66 
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dan untuk rakyat”.
31

 Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam 

bukunya “inleiding in de vergelijkende 

staatsrechwetenschap” perkataan demokrasi yang terbentuk 

dari dua pokok kata yunani diatas, maknanya adalah cara 

memerintah oleh rakyat.
32

 

Demokrasi dapat dikonsepkan bahwa rakyatlah yang 

berkuasa dan rakyat memiliki peran utama dalam proses 

sosial dan politik. Dan dalam pemerintahan yang 

demokratis kepentingan rakyat umum harus dijadikan 

landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang 

demokratis. Demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat, 

kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan 

langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka 

pilih dibawah sistem pemerintahan bebas”.
33

 

Sejarah demokrasi lahir dari tradisi pemikiran 

Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang 

dipraktikan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. 

Demokrasi yang dipraktikan dimasa itu berbentuk 

demokrasi langsung.
34

 Para pemikir demokratis pada zaman 

Yunani kuno diantaranya yaitu: 

Socrates (470-309 SM) 

Socrates adalah seorang guru besar dari Plato. Dan 

Plato adalah pemikir tentang ilmu atau teori negara yang 

lebih konseptual setelah socrates. Hanya saja sebagai 

wacana, itu lebih dulu dirintis oleh pemikir besar yang 

menjadi guru Plato. Socrates memiliki ide-ide mengenai 

beragam ilmu yang sudah menjadi diskursus publik 

dikalangan masyarakat Yunani. 

Socrates adalah tokoh filsafat yang bertujuan untuk 

mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. 

Untuk mengajarkan filsafatnya dengan mencari kebenaran. 

                                                             
31 Tukiran Taniredja, et. Al. Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma 

Terbaru Untuk Mahasiswa (Bandung: Alfabeta. 2011), h. 125  
32 Ni’matul Huda, Ilmu Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 200 
33 Tukiran Taniredja, et.all., Op. Cit., h.125 
34 A Ubaedillah dan Abdul Rozak, Op. Cit., h. 73 
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Socrates menggunakan metode dengan memberikan sebuah 

pertanyaan kepada orang lain, dan jawabannya itu 

dipertanyakan lagi dan lagi. Sampai orang yang diberi 

pertanyaan itu tidak bisa memberi jawaban lagi. Di situlah 

Socrates memberikan jawabannya.
35

  

Dengan kedatangannya kaum intelektual dari asia 

kecil yang disebut dengan Kaum Sophis. Mereka dikenal 

sebagai orang-orang cerdik pandai yang membawa ajaran 

atau aliran dan gaya hidup sophisme. Mereka 

mempengaruhi para penguasa dengan gagasan dan 

pemikirannya yang memuaskan para penguasa demi 

kepentingan pribadi, sehingga mereka memperoleh 

kemudahan-kemudahan dalam menjalani praksis kehidupan 

kesehariannya. Alasan mereka mempengaruhi para 

penguasa karena negara ditentukan oleh para penguasa. 

Konsep keadilan itu subyektif dan hanya merupakan hak 

para penguasa. Karenanya, bentuk-bentuk kekuasaan negara 

apapun bagi penguasa adalah sah dan jalan yang terbaik. 

Negara Yunani menjadi kacau balau setelah 

kedatangan kaum sophis membuat socrates lebih muak 

dengan pemikiran-pemikiran kaum sophis. Socrates adalah 

seorang pemikir yang mengagungkan ide-ide kebenaran 

sehingga socrates menyampaikan pemikirannya soal konsep 

keadilan. Dalam pandangan kaum sophis berpandangan 

bahwa keadilan hanya milik penguasa dan bersifat 

subyektif, sebaliknya Socrates mengatakan bahwa keadilan 

itu bersikap obyektif dan dapat dimiliki oleh setiap warga 

negara. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum, 

yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para 

penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat.
36

 

Socrates berpandangan bahwa manusia memiliki 

rasa kebenaran dan keadilan. Di sinilah tersimpul pemikiran 

demokratis dari pada Socrates. Namun, pemikiran Socrates 

tidak diterima oleh penguasa. Sehingga Socrates diseret 

                                                             
35 Baharudin, Dasar-Dasar Filsafat (Bandar Lampung: Harakindo 

Publishing, 2013), h. 101 
36 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), h. 14 
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kepengadilan dengan tuduhan bahwa Socrates mengajarkan 

ide-ide yang bisa mengganggu keamanan, ketertiban dan 

keselamatan negara. Melalui pengadilan manipulatif, 

Socrates akhirnya dipaksa (dihukum) meminum racun 

sehingga Socrates meninggal. Sayangnya Socrates tidak 

meninggalkan tulisan. Ajarannya kita peroleh dari tulisan 

murid-muridnya, terutama Plato.
37

 

Plato (429-347 SM) 

Plato adalah murid dari Socrates. Plato lahir dari 

keturunan bangsawan di Athena yang menjadi pusat 

peradaban Yunani. Plato sangat berbeda dengan Socrates 

dalam mengemukakan gagasannya. Bedanya, Socrates 

mengemukakan gagasan dan pemikirannya secara lisan 

melalui diskusi dan pidato-pidato. Sedangkan Plato lebih 

konseptual, pemikirannya dituangkan dalam tulisan-tulisan 

dan dibukukan. Melalui buku-buku karangannya yang berisi 

tanya jawab, sedang jawaban tersebut diutarakan 

sebagaimana yang diajarkan gurunya yaitu Socrates. 

Menurut plato, Negara yang ideal terdapat tiga 

golongan. Diantaranya: 

1. Golongan yang tertinggi terdiri dari orang yang 

memerintah (para penjaga, para filsuf) 

2. Golongan pembantu, terdiri para prajurit, yang 

bertugas untuk menjaga keamanan Negara dan 

menjaga ketaatan warganya. 

3. Golongan rakyat biasa, terdiri dari petani, 

pedagang, tukang yang bertugas untuk memikul 

ekonomi Negara.
38

 

Bangsa Yunani dalam sejarahnya telah 

mempraktikan lima kali bentuk pemerintahan. Menurut 

Plato, puncak daripada bentuk negara itu adalah Aristokrasi; 

ini adalah bentuk negara dimana pemerintahannya dipegang 

oleh para cerdik pandai dan yang dalam menjalankan 

                                                             
37 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2012), h. 53 
38 Baharudin, Op. Cit., h. 103 
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pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan.
39

 Di 

sinilah bentuk keadilan dan kepentingan bersama telah 

terlaksana. Namun lama kelamaan pemegang pemerintahan 

mengabaikan kepentingan umum, lanjut hanya memenuhi 

kepentingan mereka sendiri. 

Maka bentuk pemerintahan tidak bisa dilanjutkan 

lagi dan terjadi perubahan Aristokrasi menjadi Timokrasi. 

Timokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh 

orang-orang yang ingin mencapai kemashuran dan 

kehormatan. Dalam Timokrasi ini hanya pemegang 

kekuasaan yang bisa menikmati kekayaan dan pendapatan 

negara sehingga terjadi intimidasi terhadap orang-orang 

miskin. Akibatnya bentuk negara dari Timokrasi menjadi 

Oligarki. 

Dalam pemerintahan Oligarki ini hanya orang-orang 

dermawan yang berkuasa atau yang memegang 

pemerintahan. Namun lama-kelamaan tekanan dari 

penguasa yang terus menerus yang mengakibatkan sebagian 

besar adalah orang miskin. Sehingga mereka menyadari dan 

memberontak terhadap penguasa pemerintahan tersebut. 

Dan kekuasaan pemerintahan berpindah tangan dari orang-

orang kaya pindah ketangan rakyat. Dengan demikian 

kepentingan-kepentingan rakyat dan kepentingan umum 

yang diutamakan. Dengan pemerintahan ini desebut dengan 

Demokrasi. 

Karana bentuk pemerintahan Demokrasi 

memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada rakyat, 

membuat orang serakah mereka ingin hidup semerdeka-

merdekanya dan sebebas-bebasnya. Dengan keadaan ini 

mereka ingin berbuat sesuka hati mereka, tidak mau 

diperintah dan diatur oleh orang lain. Mereka hanya 

mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Sehingga 

keadaan ini disebut Anarki.
40

 

                                                             
39 Soehino, Op. Cit., h. 18 
40 Ibid., h.19 
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Dari keterangan diatas dikatakan bahwa demokrasi 

pernah dilaksanakan pada jaman Yunani Kuno yang disebut 

dengan demokrasi kuno atau demokrasi langsung yaitu 

dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik 

dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara 

berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung 

tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani 

Kuno masih kecil atau disebut Polis, warganegaranya masih 

sedikit sehingga persoalan yang ada belum banyak. Namun, 

masyarakat yang berstatus budak, pedagang asing, anak-

anak dan perempuan tidak bisa menikmati demokrasi.
41

 

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah 

mencakup beberapa asas yang diwariskan dari kebudayaan 

yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama 

yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang 

agama yang menyusulnya.
42

 Pada awal sejarahnya dalam 

perpolitikan demokrasi hanya dimengerti lewat model 

partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga 

yang sudah dewasa dalam suatu proses politik. Dan juga 

sejarah demokrasi tidak dapat dilepaskan dari masalah 

pembahasan mengenai bentuk pemerintahan negara (form of 

government).
43

 

2. Konsep Nilai-Nilai Demokrasi 

Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam 

Negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi 

warganegara karena sistem kekuasaan yang berlaku adalah 

dari, oleh dan untuk rakyat. Bertolak dari fakta sejarah 

diatas ternyata konsep demokrasi mengandung nilai-nilai 

yang dinamis dan berkembang. Nilai-nilai tersebut seperti: 

                                                             
41 Nikmatul Huda, Hukum Tata Negara. Op. cit., h. 261 
42 Ibid., h. 260 
43 Hendara Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
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Herry B. Mayo dalam bukunya Introduction to 

Demokratic Theory memberi definisi demokrasi sebagai 

sistem politik sebagai berikut.
44

 

A democration political system is one in which 

public politicies are made on a majority basis, by 

representatives subject to effective popular control 

at periodic alections which are conducted on the 

principle of political equality and under conditions 

of political freedom 

(“Sistem politik yang demokratis adalah dimana 

kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar 

mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara 

efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan 

berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan 

politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan politik”). 

 

Lebih lanjut Henry B. Mayo menyatakan bahwa 

demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:
45

 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan 

secara melembaga (institutionalized peacefull 

settlement of conflict). Demokrasi dalam hal ini 

adalah satu-satunya sistem yang mengakui 

sahnya ekpresi politis dari pertikaian-pertikaian 

soal kepentingan dan pendapat, tetapi mengatur 

penyelesaiannya secara damai (kompromi) yang 

melembaga melalui perundingan politik, sebagai 

alternatif penyelesaian berdasarkan kekerasan 

atau dekrit seperti dalam sistem diktator. 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara 

damai dalam suatu masyarakat yang sedang 

berubah (peaciful change in a changing sociaty). 

Karena itu, proses teknologisasi dan 

                                                             
44 Henry B. Mayo,  An Introduction to Democratic Theory (New York: 

Oxford Univercity Press, 1960), h. 70 
45 Ibid., h. 218-243 
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industrialisasi dunia modern, berdasarkan nilai 

demokrasi, tidak dibenarkan dilakukan lewat 

“oprasi darurat” atau cara-cara yang dipaksakan, 

despotis dan dikerahkan dari pusat secara ketat 

karena ketidaksabaran, seperti yang terjadi 

kebanyakan negara-negara berkembang. 

3. Menyelenggarakan penggantian pimpinan secara 

teratur (onderly succession of coercion). 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai 

minimum (minimum of coercion). 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya 

keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat 

yang tercermin dalam keanekaragaman 

pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. 

Demokrasi dalam hal ini melihat 

keanekaragaman bukan saja sebagai sesuatu 

yang ada dan sah, tetapi sebagai sesuatu yang 

baik sebagaimana kebebasan 

6. Menjamin tegaknya keadilan. Demokrasi 

merupakan sistem terbaik untuk menegakan 

keadilan. Hal ini karena penindasan kebebasan 

tidak diperkenankannya. Demokrasi memberikan 

kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

mengajukan wakilnya dan cara-cara damai yang 

ditawarkannya dalam penyelesaian pertikaian 

politik akan melahirkan keadilan relatif. 

Partipasi rakyat berarti memperluas jumlah 

orang yang akan diliputi keadilan dan karena 

kontrol rakyat sebagai esensi demokrasi 

kemudian akan mendatangkan pemerintahan 

yang bertanggungjawab. 

Nilai-nilai demokrasi dalam buku “Pendidikan 

Kewarganegaraan Paradiqma Terbaru Untuk Mahasiswa”
46

 

1. Kebebasan menyampaikan pendapat 

2. Kebebasan berkelompok 

3. Kebebasan berpartisipasi 

4. Kesetaraan antar warga 

                                                             
46 Tukiran Taniredja, et. Al. Op. Cit., h. 126 
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5. Rasa percarya (Trust) 

6. Kerjasama 

Yang disebutkan terakhir ini akan dijelaskan satu 

persatu sebagai berikut: 

1. Kebebasan menyampaikan pendapat 

Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak 

setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran atau 

gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara 

bebas dan bertanggung jawab serta tanpa ada tekanan 

ari siapapun. Sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat 

ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang 

konsisten. 

Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah 

penting untuk dijamin pperlindungannya agar 

masyarakat tidak merasa khawatir setiap 

mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada 

proses pemerintahan. Kebebasan mengemukakan 

pendapat sebenarnya menguntugkan semua warga 

negara dan pemerintah sendiri. Dari kebebasan 

mengemukakan pendapat kita menjadi lebih 

mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dalam 

proses pemerintahan/dalam diri kita sendiri. Kebebasan 

pendapat merupakan salah satu upaya pemenuhan hak 

Asasi Manusia yang berdasarkan UUD 1945. 

Agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak 

menimbulkan konflik kita harus pandai dalam 

mengutarakan maksud dengan baik dan benar, 

mengutarakan pendapat dengan bahasa yang halus dan 

memberikan saran atas masalah yang dikritik. Kita 

dapat menyampaikan pendapat kepada pejabat seperti 

lurah, camat, bupati, anggota DPRD/DPR, atau bahkan 

presiden baik melalui pembicaraan langsung, lewat 

surat, lewat media massa, lewat penulisan buku atau 

melalui wakil-wakilnya di DPRD. 
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2. Kebebasan Berkelompok 

Berkelompok merupakan naluri dasar manusia 

yang tak mungkin diingkari. Kebebasan berkelompok 

dalam berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi 

yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. 

Pada masa modern, kebutuhan yang seperti ini tumbuh 

dan berkembang semakin pesat. Seperti halnya seorang 

calon presiden tidak mungkin mencalonkan dirinya 

sendiri kecuali dicalonkan oleh kelompoknya 

(partainya) 

Demokrasi telah memberikan banyak alternatif 

pilihan sebagai bentuk dukungan akan kebebasan 

berkelompok. Tidak ada suatu keharusan untuk tunduk 

dan mengikuti ajakan maupun intimidasi dari 

pemerintah atau kelompok tertentu. Dan juga tidak ada 

rasa takut dalam menyampaikan kedalam sebuah partai 

atau kelompoknya selain dari partai pemerintah. 

3. Kebebasan Berpartisipasi 

Negara demokrasi yang berkembang selalu 

mengharapkan agar jumlah partisipan dalam pemberian 

suara pada pemilihan umum dapat mencapai suara 

sebanyak-banyaknya. Jenis partisipasi yang pertama ini 

adalah wujud kebebasan berpartisipasi dalam bidang 

politik. Oleh karena pada zaman otoriter, semakin 

banyak pemilih berarti semakin besar kebanggaan suatu 

rezim yang mendapatkan dukungan tersebut. Maka, 

segala bentuk intimidasi kepada warganegara sering 

dijadilkan sarana untuk meningkatkan dukungan 

masyarakat. 

Bentuk partisipasi kedua adalah kontak atau 

hubungan dengan pejabat pemerintah. Seorang anggota 

DPR terpilih belum tentu mampu bekerja sesuai 

harapan masyarakat bahkan presiden yang terpillih 

secara aklamasi terkadang tidak mampu memenuhi 

cita-cita masyarakat. Maka upaya untuk mengontak 

langsung para pejabat merupakan kebutuhan yang 
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semakin urgen. Rakyat perlu mengontrol dan 

mengawasi langsung terhadap segala kebijakan dan 

keputusan para legislatif maupun eksekutif. 

Jenis partisipasi ketiga adalah melakukan protes 

terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Hal ini 

merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara 

demokrasi yang bertujuan menjadikan sistem politik 

dapat bekerja maksimal. Namun perlu diarahkan 

dengan baik untuk memperbaiki kebijakan dari 

pemerintah maupun swasta. Tidak diperkenankan 

protes tersebut bertujuan menciptakan gangguan dan 

hambatan bagi publik. 

Bentuk partisipasi keempat adalah mencalonkan 

diri dalam pemilihan jabatan publik sesuai dengan 

sistem yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan dalam 

pengembangan nilai-nilai demokrasi. Diharapkan setiap 

dari mereka akan dapat bertanggung jawab sepenuhnya 

bila kelak tepilih dan mau menanggung resiko apabila 

melakukan penyimpangan etika pemerintahan. 

4. Kesetaraan Antar Warga 

Nilai-nilai kesetaraan antar warga yang dimaksud 

disini adalah adanya kesempatan yang sama bagi setiap 

warganegara untuk menunjukan potensi mereka. Maka 

dari itu, nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan 

dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan 

masyarakat. Diperlukan usaha-usaha keras agar tidak 

terjadi diskriminasi atas kelompok etnis, bahasa, daerah 

atau agama tertentu sehingga hubungan antar kelompok 

dapat berlangsung dalam suasana egaliter. Prinsip 

kesetaraan memberi ruang bagi setiap warganegara 

tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, agama, untuk 

berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan diperlukan 

sama di depan hukum tanpa kecuali kedaulatan rakyat. 
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5. Rasa Percaya (Trust) 

Dalam proses pemerintahan, kepercayaan antar 

kelompok masyarakat merupakan nilai yang diperlukan 

untuk meningkatkan sistem demokrasi. Semakin 

kompleksnya permasalahan suatu bangsa maka 

semakin urgen pula penanaman rasa saling percaya 

dikalangan politisi. Nilai ini juga memperbanyak relasi 

sosial dan politik dalam masyarakat serta 

menghilangkan ketakutan, kecurigaan dan permusuhan 

dilingkungan mereka. 

Rasa percaya antar politisi merupakan nilai dasar 

lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. 

Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang 

bila rasa percaya tidak tumbuh. Bila yang ada adalah 

ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan 

maka hubungan antar politisi akan terganggu 

permanen. Dalam kondisi seperti ini pemerintah bahkan 

bisa terguling dengan mudah sebelum waktunya 

sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin 

lambat. Agar pemerintah dipercaya maka iapun harus 

mampu menumbuhkan rasa percaya pada dirinya 

sehingga tumbuh pula rasa percaya diri masyarakat luas 

terhadap pemerintah. 

6. Kerjasama 

Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap 

orang atau kelompok enggan untuk memunculkan 

kesatuan pendapat. Perbedaan pendapat dapat 

mendorong tumbuhntya persaingan antar satu dengan 

yang lain, namun demokrasi menginginkan tujuan yang 

bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Kompetisi 

menuju sesuatu yang berkualitas mutlak dibutuhkan, 

dilain sisi untuk menopang upaya tersebut maka 

diperlukan yang maksimal. 

Dalam konteks yang lebih luas kerjasama dan 

kompetisi dapat menghasilkan persaingan yang sangat 

ketat sehingga masing-masing kelompok berpotensi 
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untuk saling menjatuhkan bahkan menghancurkan. 

Diperlukan nilai-nilai kompromi agar persaingan 

menjadi lebih bermanfaat karena dengan kompromi 

sisi-sisi agresif dari persaingan dapat diperluas menjadi 

bentuk kerjasama yang lebih baik. 

3. Pandangan Para Ahli Hukum Terhadap Demokrasi 

Beberapa pendapat dari para sarjana tentang 

demokrasi yang dikutip oleh Sukarna dalam bukunya adalah 

sebagai berikut:.
47

 

a. Prof. Dr. J. Barents, dalam buku ilmu politika 

mengatakan 

1) Negara hukum yang menerapkan demokrasi tidak 

boleh melampaui didalam penggunaan 

kekuasaannya itu, seperti melanggar hak-hak 

kemerdekaan perseorangan 

2) Dengan menerapkan sistem demokrasi yang 

bertujuan agar masyarakat ikut serta dalam 

menjalankan kekuasaan. 

3) Diperlukannya pengawasan terhadap golongan 

elite yang menjalankan kekuasaan. 

b. Pierre Maillaud, dalam buku The English Way 

mengemukakan 

1) Individu tidak semata-mata berada dibawah 

penguasaaan negara, tetapi mempunyai tujuan 

dalam dirinya. 

2) Tujuan negara ialah untuk mengabdi kepada 

masyarakat bukan untuk mengekangnya. 

3) Setiap orang berkewajiban untuk memegang teguh 

kepercayaan sendiri, tanpa memandang 

kebijaksanaan pemerintah. 

4) Negara tidak boleh lebih kuat daripada 

masyarakatnya. Dengan hukum dan publik opinion 

pemerintah harus menjamin hak-hak setiap 

warganegara 

                                                             
47 Sukarna, Kekuasaan, Kediktatoran dan Demokrasi (Bandung: Alumni 

1974), h. 68-69 
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c. R. H. Soltau, dalam buku An Introduction To Politics 

menyebutkan bahwa dalam demokrasi terdapat 

beberapa implikasi yaitu: 

1) Rapat atau musyawarah adalah hal yang 

diutamakan. Krena dengan adanya perdebatan dan 

pertukaran pendapat dapat menemukan sebuah 

kebenaran. Karena dalam prinsip demokrasi setiap 

warganegara berhak mengembanhkan pikiran-

pikiran. 

2) Implikasi yang kedua ialah penolakan terhadap 

absolutisme dalam teori politik dan praktek politik. 

Negara tidak mempunyai kebenaran yang terahir 

dan negara tidak mempunyai dasar untuk 

menyatakan dan mengemukakan bahwa ia 

mempunyai kebebasan yang sempurna dari pada 

kemungkinan berbuat salah. Hal yang demikian 

tidak mempunyai tempat dalam politik. 

3) Implikasi yang ketiga adalah tidak membedakan 

satu sama lain baik dari kelahiran, kekayaan dan 

pendidikan. Karena semua manusia sama dimata 

hukum. 

4) Implikasi yang keempat ialah bahwa demokrasi 

tidak dapat dipisahkan dari suatu kepercayaan 

bahwa cara untuk mewujudkan perdamaian ialah 

dengan cara pemberian tangguang jawab kepada 

manusia sebagai suatu keharusan yang wajar. 

d. Julien Benda, seorang ahli pemikir prancis menjelaskan 

beberapa dogma dari pada demokrasi seperti dibawah 

ini: 

1) Dogma pertama ialah bahwa individu dan hak-hak 

sucinya dalam masyarakat harus dijunjung tinggi 

karena hak tersebut adalah hal yang mutlak dimiliki 

oleh setiap individu sejak lahir, maka negara tidak 

boleh merusak hak-hak ini. 

2) Dogma yang kedua adalah bahwa kekuasaan itu 

berasal dari rakyat. Penguasa hanya menjadi 

delegasinya atau utusannya, yang kekuasaannya 

dapat ditarik setiap waktu diperlukan. Semua 

kekuasaan hanya dapat dilaksanakan dibawah 

pengawasan dari pada rakyat. 
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3) Dogma yang ketiga adalah bahwa hubungan antara 

negara-negara harus dibangun atas dasar persamaan 

hak-hak. 

4) Dogma yang keempat ialah peletakan dasar bahwa 

manusia dimuka bumi ini dapat mencapai 

kebahagiaaan sekaligus menolak ketetapan bahwa 

manusia itu ditakdirkan untuk menderita. 

e. M. Durverger, dalam bukunya “les Regimes 

Politiques” maka dalam artian demokrasi itu termasuk 

cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah 

dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-

pisah.
48

 

Dari beberapa pendapat terhadap demokrasi tersebut 

di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan 

pemerintahan yang demokratis akan melibatkan rakyat 

dalam sistem pemerintahannya dan menjamin hak asasi 

manusia dengan menempatkan persamaan kedudukan setiap 

orang dalam politik. 

f. Gaetano Mosca, seorang ahli negara Italia, dalam 

bukunya “The Ruling Class”, antara lain menguraikan, 

bahwa:
49

 

1) Dalam demokrasi selalu terdapat oligarchie, yaitu 

golongan pemimpin-pemimpin tertentu yang 

merupakan sebagai “elit” atau golongan pemimpin-

pemimpin yang berkuasa 

2) Golongan elite itu merupakan the ruling class, yang 

sebagai pemimpin-pemimpin yang berkuasa dan 

memerintah golongan dan rakyat lainnya. 

Maksut pandangan Gaetano Mosca terhadap 

demokrasi yaitu, yang melaksanakan demokrasi adalah para 

wakil-wakil rakyat yang mereka pilih, dimana rakyat yakin, 

bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan 

diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara itu. 

                                                             
48 Ni’matul Huda, Ilmu Negara Op. Cit., h. 200 
49 C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Indonesia 

(Jakarta: PT Rineka Cipta 2008), h. 102 
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Dan dalam melaksanakannya tidak bertentangan dengan 

kehendak dan kepentingan masyarakat. 

4. Pelaksanaaan Demokrasi dalam Bermasyarakat 

Berbangsa dan Bernegara 

Konsep demokrasi yang berkembang di barat 

merupakan konsep yang lahir dari masyarakat bawah yang 

kemudian memberikan bentuk demokrasi barat itu sendiri. 

Ketika konsep yang diangggap ideal dan berkembang 

dibarat ini diterapkan di negara-negara berkembang. 

Masyarakat barat adalaah masyarakat modern dengan 

tingkat pemahaman yang lebih baik dan tingkat ekonomi 

yang telah maju dibandingkan masyaraakat di negara 

berkembang. Sehingga tidak heran negara berkembang 

masih banyak sedang mencari bentuk demokrasi itu sendiri. 

Dari berbagai negara yang menjalankan sistem 

demokrasi dalam pemerintahannya memiliki persamaan dan 

perbedaan satu sama lain. Persamaannya ialah suatu negara 

sepenuhnya akan sama dengan ketatanegaraan yang lainnya 

yaitu menyelenggarakan sistem pemerintahan oleh rakyat. 

Dan perbedaan dalam pelaksanaan sistem demokrasinya 

tergantung jumlah penduduk dan besar kecilnya suatu 

negara. 

Dalam negara-negara kecil seperti yang terjadi di 

negara Yunani kuno saat itu yang masih sangat sederhana 

dan hanya sebesar kota saja, oleh karena itu jumlah 

rakyatnya masih belum sebanyak seperti rakyat negara 

sekarang. Pemerintahan rakyat (demokrasi) dapat 

dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, artinya 

seluruh rakyat negara di dalam suatu tempat.
50

 Tanpa 

melalui perwakilan, yang biasa disebut demokrasi langsung. 

Berbeda dengan Amerika Serikat, negara ini 

menerapkan demokrasi liberal. Negara ini oleh banyak 

kalangan dianggap sebagai negara yang paling demokratis 

saat ini, maskipun kebenaran tersebut perlu dianalisa 

                                                             
50 Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara (Jakarta: 

Bina Aksara 1984), h. 22 



44 
 

 
 

kembali dengan berbagai kondisi saat ini. Namun 

setidaknya praktik demokrasi tersebut dapat dilihat di 

Amerika Serikat dan memang negara inilah yang dianggap 

motor penerapan demokrasi di dunia kususnya di barat yang 

selanjutnya diharapkan menjadi acuan negara berkembang 

dalam penerapan demokrasi di negaranya. 

Demokrasi liberal membutuhkan
51

, pertama, 

demokrasi liberal menolak kehadiran kekuasaan militer 

maupun aktor-aktor lain yang secara langsung maupun tidak 

langsung tidak memiliki akuntabilitas pada pemilih. Kedua, 

selain akuntabilitas secara vertikal para penguasa kepada 

rakyat yang terutama dijamin lewat pemilu. Demokrasi 

liberal menghendaki akuntabilitas secara horizontal di 

antara para pemegang jabatan, yang membatasi kekuasaan 

eksekutif dan juga melindungi konstitusionalisme, legalitas 

dan proses pertimbangan. Ketiga, demokrasi liberal 

mencangkup ketentuan-ketentuan yang luas bagi pluralisme 

sipil dan politik serta kebebasan individu dan kelompok. 

Jika dilihat praktik deokrasi di Amerika Serikat, 

sedikit banyak tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini telah 

menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam praktik 

kenegaraannya. Semua hal yang berkaitan dengan 

kenegaraan telah diatur dengan rinci dalam konstitusinya. 

Di samping itu, lembaga-lembaga negara yang ada pun 

menjalankan tugas dengan mekanisme check and balances 

yang tinggi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. 

Tiga lembaga pemerintahan yaitu legislatif, 

eksekutif dan yudikatif, secara terpisah antara yang satu 

dengan yang lain masing-masing memiliki kekuasaan untuk 

mengimbangi di antara ketiga lembaga tersebut. Mekanisme 

check and balances yang terutama ditujukan bagi lembaga 

legislatif yang memiliki kekuasaan tertinggi House of 

Representatives (HoR) yang diimbangi oleh senat yang 

dipilih oleh lembaga legislatif lembaga negara-negara 

bagian merupakan suatu cara untuk membagi kekuasaan 

                                                             
51 Larry Diamond, Deviloping Democracy Toward Consolidation 

(Yogyakarta: IRE Institutefor Reserch and Empowerment, 2003), h. 11-12 
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pemerintah dan menghindari terjadinya penyalah gunaan 

kekuasaan. 

Amerika Serikat termasuk negara demokratis sedikit 

banyak dikatakan demikian. Hal ini tergambar dari apa yang 

menjadi tiga cara yang memperlihatkan satu negara itu 

demokratis atau tidak telah terpenuhi, yaitu pemilu telah 

dilaksanakaan secara bebas dan adil dimana meberi 

keluasan bagi sipil dalam menyalurkan hak pilihnya. 

Ditambah lagi, baik atau tidaknya pemerintahan tergantung 

dari jalannya rule of law dalam masyarakat dan masyarakat 

sendiri yang menentukannya.
52

 

Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar unuk 

terselenggaranya pemerintah yang demkratis dibawah Rule 

of Law ialah
53

 

1. Perlindungan konstitusional 

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 

3. Pemilihan umum yang bebas 

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat 

5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan 

beroposisi 

6. Pendidikan kewarganegaraan 

Di Negara Indonesia sendiri dalam pelaksanaan 

demokrasi dari sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa 

indonesia telah mencoba beberapa macam demokrasi. Sejak 

Indonesia merdeka dan menjadi Negara Kesatuan Ripublik 

Indonesia menganut paham demokrasi, dimana kedaulatan 

(kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan 

dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR), atau tergolong sebagai negara yang 

menganut paham Demokrasi Perwakilan. 

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi 

sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yitu:
54

 

                                                             
52 http://googleweblight.com/penerapan-demokrasi-di-amerika-serikat-

demokrasi-liberal-demokrasi-yang-mengakui-pluralisme. (14 Maret 2017) 
53 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia 

Pusataka Utama 20080, h. 116 
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Pada tahun 1945-1959, dijalankan suatu praktik 

demokrasi yang dikenal dengan sebutan Demokrasi 

Parlementer. Pada masa ini adalah masa kejayaan 

demokrasi di Indonesia dengan menggunakan UUDS 

(Undang-Undang Dasar Sementara). Kedudukan parlemen 

atau lembaga perwakilan rakyat memegang peranan yang 

tinggi dalam proses politik yang berjalan 

Pada tahun 1959-1965, periode ini dikenal dengan 

Demokrasi Terpimpin (Guided Demokracy). Sejak 

berakhirnya pemilihan umum 1955, presiden Soekarno 

sudah menunjukan gejala ketidaksenangannya kepada 

partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik 

sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan 

kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara 

menyeluruh. 

Disampimg itu soekarno melontarkan gagasan 

bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh semangat 

kekeluargaan dan gotong royong. Akhir dari sistem 

demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada 

persetruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah 

peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 

September 1965 (G 30 S PKI). 

Pada tahun 1965-1998, periode ini merupakan 

masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan 

Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia dengan Orde 

Barunya, Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soekarno telah 

diganti oleh elite Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila. 

Pada awal orde baru memberi harapan baru pada rakyat 

pembangunan disegala bidang melalui pelita I, II III, IV, V 

dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan 

Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 

1997. 

Pada tahun 1998-sekarang, disebut Era 

Reformasi. Periode ini, demokrasi yang diterapkan adalah 

                                                                                                                                   
54 Ibid., h. 128-135 
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demokrasi pancasila. Dengan karakteristik tak berbeda 

dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi 

parlementer tahun 1950-1959. Pertama, pemilu 

dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang 

sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari 

mulai pemerintahan pusat sampai dengan tingkat desa. 

Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan 

politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian bear 

hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan 

menyatakan pendapat.  

Manusia adalah mahluk sosial yang selalu bersama 

dengan orang lain untuk mencapai tujuannya. Kebersamaan 

inilah yang melahirkan kepercayaan kepada pihak lain. 

Dalam sistem demookrasi, setiap warga negara 

mempercyakan kepentingannya kepada wakil-wakil yang 

telah dipilihnya melalui pemilihan umum. Itulah demokrasi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia 

dilaksanakan atas dasar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

Sila keempat Pancasila merupakan nilai dasar demokrasi di 

Indonesia. 

Dalam perkembangannya, konsep demokrasi tidak 

hanya diterapkan dalam kehidupan politik, tetapi juga 

diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti 

kehidupan dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam 

bidang ekonomi, kehidupan ekonomi yang dijalankan atas 

dasar nilai-nilai demokrasi akan dapat menciptakan 

kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi 

menrciptakan ketentraman  bersama karena setiap orang 

saling menghormati, meskipun berbeda-beda. Dalam 

kehidupan budaya, telah lahir kebudayaan demokrasi yang 

kreatif karena demokrasi menjunjung tinggi kebebasan 

berkreasi sesuai potensinya tanpa merasa tertekan dan 

terpaksa. 

Demokrasi telah lama berkembang dipelosok tanah 

air kita, bahkan telah menjadi bagian dari budaya kita. 

Contohnya: musyawarah adat, rembung desa dan lain-lain. 
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Kehidupan demokrasi itu sangat nyata diterapkan ketika ada 

suatu masalah dikampung dan demokrasi berjalan apabila 

semua warga dilibatkan untuk memecahkan masalah 

tersebut. Semakin banyak kepala yang berfikir dan 

mengemukakan pandangan, semakin bagus pemecahan atas 

masalah itu. Meski demikian, demokrasi tidak hanya 

diterapkan kalau ada masalah saja. Demokrasi bisa 

diterapkan dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan 

bersama demi kemajuan kampung. 

B. Demokrasi dalam Konsepsi Fiqh Siyasah 

Sistem demokrasi memang lahir dari barat bukan 

dari islam, karna sistem politik dalam Islam adalah 

berdasarkan pada syurâ (musyawarah). Namun, banyak 

kalangan sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan 

khazanah islam untuk mencari titik temu antara dunia Islam 

dan barat menuju saling pengertian yang lebih baik 

berkenaan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi. 

1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi 

Pada awalnya di dalam Islam tidak mengenal 

demokrasi, yang ada ditemukan dan mendekati kemiripan 

yaitu sistem Syura. Karena itu, pada sub pasal ini akan 

diuraikan titik tekannya dalam persoalan sekitar Syura, baik 

yang pernah atau telah dipraktikkan oleh Nabi, para 

sahabaat dan para generasi berikutnya. 

Demokrasi menekankan unsur musyawarah dalam 

mengambil keputusan. Demokrasi juga diartikan sebagai 

bentuk dan untuk rakyat. Sebagaimana halnya demokrasi, 

syura juga diartikan dengan musyawarah. Dalam suatu 

pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini 

dilakukan dengan membentuk suatu lembaga kekuasaan 

yang berasal dari rakyat, oleh rakyat tersendiri, seperti 

parlemen atau apapun namanya. Karna dalam al-Qur’an 

tidak menjelaskan secara rinci mengenai syura, dan juga 

tidak dijelaskan dalam al-Qur’an bagaimana cara 

melakukan musyawarah. Ini diserahkan sepenuhnya kepada 

manusia dalam suatu pemerintahan atau negara. 
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Secara bahasa kata “syûrâ” (syura) berasal dari sya-

wa-ra yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah
55

. 

Di Indonesia kata syura diartikan sebagai “musyawarah” 

yang memiliki arti pembahasan bersama dengan maksud 

mencapai keputusan atas penyelesaian masalah
56

 dengan 

mengadopsi berbagai pendapat. Hal ini semakna dengan 

pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna 

bagi manusia.
57

 

Dasar kedua dari sistem kenegaraan Islam, setelah 

keadilan adalah syura atau musyawarah. Musyawarah 

bukan hannya sebuah pengakuan akan adanya pluralisme, 

melainkan juga kesadaran dan praktik memperlakukan 

orang per orang sederajat.
58

 Sistem kenegaraan yang 

dianjurkan oleh Islam harus memegang prinsip syura. Allah 

SWT telah mewajibkan berlakunya sistem syura kepada 

umat manusia dalam dua ayat al-Qur’an
59

 yaitu surat Ali-

‘Imran 3:159 dan asy-Syura 42:38. 

 ِلنَت َلُھمۡۖ َوَلوۡ ُكنَت َفظا َغِلیَظ ٱللَِّھ مَِّن � َرحَۡمةَفِبَما

 َلُھمۡ ٱۡسَتغِۡفرۡ َعۡنُھمۡ َوٱعُۡف ِمنۡ َحوِۡلَكۖ َفٱنَفضُّوْا َلٱلَۡقلِۡب

 ِإنَّ ٱللَِّھۚ َفِإَذا َعَزمَۡت َفَتَوكَّلۡ َعَلى ٱلَۡأمِۡرَۖوَشاِورُۡھمۡ ِفي 
  ١٥٩ِلیَن ٱلُۡمَتَوكِّ ُیِحبُّ ٱللََّھ

Artinya: “… maka maafkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka 

serta bermusyawarahlah dalam (memutuskan) suatu 

urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat (dengan 

keputusan tersebut) maka bertawakallah kepada 

                                                             
55 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2014), h. 214 
56 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 2008), h. 944 
57 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan 1996), h. 

469  
58 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012), 

h. 329 
59 Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam (Jakarta: Gema 

Insani Press 2001), h. 272 
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Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang bertawakal”. (Al-Imran ayat 159) 

 

Ayat pertama ini mengajarkan kepada Nabi SAW 

dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar 

bermusyawarah dalam memutuskan segala sesuatu yang 

menyangkut kepentingan umat Islam. Dan ayat ini 

disampaikan dalam bentuk perintah terhadap Rasulullah 

saw. untuk menjalankan syura. Jika demikian, tentu 

umatnya lebih pantas untuk diperintah melakukannya. 

 َوَأمُۡرُھمۡ ٱلصََّلوَٰة ِلَربِِّھمۡ َوَأَقاُموْا ٱۡسَتَجاُبوْا َوٱلَِّذیَن
  ٣٨ُشوَرىٰ َبیَۡنُھمۡ َوِممَّا َرَزقَۡنُٰھمۡ ُینِفُقوَن 

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) suara tuhannya dan mendirikan shalat, 

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami 

berikan kepada mereka”. (Asy-Syura Ayat 38). 

 

Sementara ayat yang kedua ini menerangkan 

bagaimana sifat utama dari kaum muslimin dalam 

menghadapi berbagai persoalan dan memutuskan 

permasalahan dengan selalu saling memahami satu sama 

lainnya dan saling tukar pikiran melalui syura. 

Teks kedua ayat tersebut cukup jelas dalam 

mewajibkan untuk mengikuti prinsip syura. Dan seluruh 

ayat al-Qur’an di atas menyatakan bahwasanya syura 

(musyawarah) disyari’atkan dalam agama Islam, bahkan 

sebagian ulama menyatakan bahwa syura adalah sebuah 

kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para 

pemangku jabatan. 

Meskipun dalam Al-Qur’ant tidak menjelaskan 

tentang musyawarah secara rinci seperti: masalah cara, 
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sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis. Itu 

deserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan 

kebutuhan  mereka dan tantangan yang mereka hadapi. 

Karna, Al-Qur’an menganut prinsip  bahwa untuk masalah-

masalah yang bisa berkembang sesuai kondisi sosial, 

budaya, ekonomi dan politik umat islam. Maka, Al-Qur’an 

hanya menetapkan garis-garis besarnya saja.
60

 

2. Konsep Nilai-Nilai Demokrasi 

Kerukunan antar umat beragama dan kerukunan 

intern agama adalah wujud dari sikap saling menghargai 

dan menghormati. Harapan untuk menjadikan bangsa yang 

aman dan tentram dengan masyarakat yang damai serta jauh 

dari konflik dapat terlaksana jika umat beragama 

mengembangkan sikap toleran. Nilai-nilai demokrasi sangat 

mendukung terciptanya komunitas umat beragama yang 

menghargai kemajemukan. 

Dengan demikian konsep demokrasi sangat sejalan 

dengan islam sama-sama mengandung nilai ketentraman 

dan kedamaian umat agar umat hidup sejahtera. Konsep 

demokrasi memang muncul dari barat, tetapi nilai-nilai 

demokrasi itu ada di dalam Islam. Dalam sejarah, 

Rasulullah SAW pernah membangun Madinah dengan 

waktu kurang lebih 12 tahun adalah cukup berhasil. 

Keberhasilan itu terlihat setelah penduduk  negeri 

diikat dengan sebuah Piagam Madinah atau Konstitusi 

Madinah. Apa yang kita kenal dengan Piagam Madinah 

yang dimunculkan oileh Nabi Muhammad SAW. Dan umat 

Islam di Madinah merupakan konsep pertama di dalam 

dunia Islam mengenai demokrasi. 

Dalam pelaksanaan piagam madinah terdapat nilai-

nilai demokrasi seperti: 

 

a. Nilai persatuan dan kesamaan. 
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Penduduk Madinah terdapat golongan-

golongan; (1) kaum muslimin, (2) kaum 

muhajirin (penganut paganisme), (3) kaum 

yahudi. Masing-masing kelompok keagamaan 

tersebut terdiri dari suku-suku dan sub suku.
61

 

Mereka hidup berkelompok dan terpisah, maka 

dari itu tidak ada persatuan dari mereka. 

Di Madinah Nabi Muhammad SAW. Bukan 

hanya memiliki sifat Rasul Allah, tetapi juga 

mempunyai sifat kepala negara. Muhammad 

saw. Juga menetapkan kebijakan politik yang 

dikenal dengan Piagam Madinah, yang di 

dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang 

mengandung makna dan mengarah kepada 

kesatuan dan persatuan. 

b. Pembinaan keamanan dan perluasan wulayah 

Kesejahteraan masyarakat tergantung pada 

keamanan dan ketertiban disekitarnya. Di dalam 

Piagam Madinah juga banyak kalimat yang 

menunjukan perlunya keamanan dan ketertiban 

ditegakkan. Dalam pimpinan muhammad saw. 

perluasan dan kekuasaan kaum muslimin jauh 

keluar kota Madinah, menjadikan kota Madinah 

makin aman dan penduduknya makin tentram. 

Keadaan demikian memantapkan stabilitas 

pemerintahan di Madinah.
62

 

c. Hukum dan kebebasan beragama 

Di dalam Piagam Madinah juga berisi 

tentang hukum dan jaminan hak asasi. Pada 

pasal 25 Piagam Madinah disebutkan “bagi 

orang-orang Yahudi, agama mereka dan bagi 

orang Islam agama mereka”
63

 dalam pasal ini 

menjelaskan bahwa Piagam Madinah 

memberikan jaminan kebebasan dalam 

beragama. Muhammad SAW. Bukan hanya 

                                                             
61 Jimly Asshiddiqie, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 

1945 (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2012), h. 136 
62 Ibid., h. 146 
63 Ibid., h. 167 



53 
 

 
 

imam dalam sembahyang tetapi juga hakim, 

panglima tentara, pemimpin tertinggi dalam 

semua aspek politik. Islam pada awal 

perkembangannya merupakan kesatuan integral 

antara agama dan politik. 

d. Damai, sanksi dan perang 

Penciptaan suasana damai dan menerapkan 

sanksi terhadap pelanggar keadaan damai, 

termasuk kedalam keurusan negara yang perlu 

dilakukan pemerintah. Dan jika jalan damai tidak 

dapat dilakukan, perangpun bisa terjadi.
64

 Dalam 

sistem pemerintahan suatu negara memiliki 

aturan dan sanksi tersendiri. Hal ini ditetapkan 

unutk mengantisipasi adanya penghianatan baik 

dari dalam maupun dari pihak luar. 

 

3. Pandangan Para Ahli Hukum Islam Terhadap 

Demokrasi 

Banyak kalangan non-muslim (individual dan 

institusi) yang menilai bahwa tidak terdapat konflik antara 

Islam dan demokrasi dan mereka ingin melihat dunia Islam 

dapat membawa perubahan dan transformasi menuju 

demokrasi. Banyak kalangan sarjana Islam yang kembali 

mengkaji akar dan khazanah Islam dan secara meyakinkan 

dan berkesimpulan bahwa islam dan demokrasi tidak hanya 

kompatibel. Sebaliknya, asosiasi keduanya tak terhindarkan, 

karena sistem politik Islam adalah berdasarkan pada Syura 

(musyawarah). 

Dalam bukunya A. Ubaedillah dan Abdul Rozak 

yang berjudul “Pancasila, Demokrasi, HAM, dan 

Masyarakat Madani” terdapat tiga pandangan tentang Islam 

dan demokrasi, yaitu:
65

 

a. Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. 

Islam tidak bisa disamakan dengan demokrasi karena 

Islam merupakan sistem politik yang mengatur secara 
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keseluruhan, bukan hanya mengatur tentang akidah dan 

ibadah namun Islam juga mengatur tentang segala aspek 

kehidupan manusia termasuk kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sedangkan demokrasi adalah konsep dari 

Barat yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Menurut para penganut ideologi islam politis, dalam 

demkrasi masyarakat ingin memerintah dirinya sendiri, 

padahal dalam Islam hanya Tuhan (Allah)-lah yang 

dapat dianggap sebagai penguasa tunggal.
66

 

b. Kelompok kedua ini menyetujui adanya perbedaan 

antara Islam dan demokrasi, jika demokrasi 

didefinisikan sebagai kekuasaan berada ditangan rakyat 

sedangkan dalam Islam kekuasaan berada pada Rabnya 

(Allah SWT) yang merujuk pada Al-Qur’an dan Al-

Hadist. Dan kelompok kedua ini juga mengakui adanya 

prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. 

c. Kelompok yang ketiga ini berpandangan bahwa Islam 

adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung 

sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikan 

negara-negara maju yang penduduknya mayoritas Islam. 

Di dalam Islam tidak hanya terdapat  syura 

(musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep ijtihad 

dan ijma (konsesus). Di Indonesia menyetujui 

pandangan ketiga ini dan juga sudah menerapkan 

demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia 

sendiri dan negara Muslim lainnya. 

Dari beberapa pandangan terhadap demokrasi diatas 

dapat katakan bahwa Islam dan demokrasi memiliki 

persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, Islam tidak bisa 

menerima demokrasi dengan sepenuhnya dan juga tidak 

menolak secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan 

legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak 

berada ditangan rakyat. Sedangkan dalam sistem Islam 

(syura) kekuasaan sepenuhnya berada ditangan Allah SWT. 

Dia lah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Wewenang 

manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum 
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sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta 

berijtihad untuk sesuatu yang diatur oleh ketentuan Allah 

SWT. 

Menurut pandangan beberapa tokoh Islam lainya 

tentang demokrasi dan islam di antaranya yaitu: 

a. Nucholish Madjid 

Pemikiran politik Nurcholish Madjid  tentang agama 

dan politik yatu: “partisipasi sosial-politik bagi kaum 

muslim adalah berakar dalam ajaran agamanya, dan 

bersangkutan dengan prinsip-prinsip tentang hak dan 

kewajiban masing-masing orang dalam masyarakat itu”
67

 

Bagi Nurcholish Madjid, adanya kombinasi antara 

Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi yang 

dimaksudkan di sini adalah menjadikan Tuhan, dalam 

pengertian ajaran-ajaran yang diturunkan, yakni islam, 

sebagai sumber etika asasi dan menempatkan rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan politik. 

Nurcholish Masjid berkeyakinan bahwa tanpa Islam, 

demokrasi akan kekurangan landasan keyakinan, nafas 

dan roh. Sebaliknya, tanpa demokrasi, islam akan 

kesulitan untuk mewujudkan tujuan dasarnya sebagai 

sarana bagi kebaikan untuk semua. Demokrasi yang 

digagaskan oleh Nurcholis Madjid di sini bisa disebut 

dengan istilah demoktrasi religius yaitu penggabungan 

antara pemahaman syuraa (musyawarah) dengan 

demokrasi yanng dataanng dari barat. 

b. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dan Iqbal mereka tidak 

mengidentikkan demokrasi dengan syura. Selain adanya 

persamaan ada juga perbedaan antara demokrasi dengan 

prinsip-prinsip syura. Menurutnya, dengan rakyat dalam 

konsep demokrasi barat adalah warga negara yang 

dibatasi oleh geografi, yang hidup dalam suatu negara 

dan diikat oleh persamaan darah, bahasa dan adat-

istiadat.
68

 Dan juga demokrasi menekankan kekuasaan 
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mutlak rakyat, sehingga mengabaikan kekuasaan moral 

dan agama. 

c. Menurut Abdul Hamid Isma’il al Anshari adanya 

perbedaan yang mendasar antara syura dan demokrasi.
69

  

 Pertama, kekuaaan majelis syura dalam Islam 

terbatas sejauh tidak bertentangan dengan nashsh. 

Sementara demokrasi menekankan kekuasaan 

mutlak manusia tidak mempunyai batas yang 

boleh dan tidak boleh dimusyawarahkan, sejauh 

anggota dan masyarakat menghendaki. 

 Kedua, hak dan kebebasan manusia dalam syura 

dibatasi oleh kewajiban sosial dan agama. Dalam 

demokrasi orang yang boleh melakukan apa saja 

selama tidak merugikan orang lain dan tidak 

bertentangan dengan peraturan. 

 Ketiga, syura dalam Islam ditegakkan atas dasar 

akhlak yang berasal dari agama, sementara 

demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas. 

Dari beberapa uraian pendapat di atas demokrasi dan 

syura, dapat diambil kesimpulan bahwasanya demokrasi 

dan syura bukanlah dua hal yang identik sama, tetapi bukan 

pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi 

bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan 

sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan 

moralitas. 

 

4. Pelaksanaan Demokrasi dalam Bermasyarakat 

Berbangsa dan Bernegara 

Islam adalah agama yang universal yang tidak hanya 

membahas soal peribadahan spiritual. Islam juga membahas 

hukum dan sistem pemerintahan suatu negara. Nabi 

Muhammad SAW. Pernah berpidato yang sangat bersejarah 

disaat menunaikan ibadah haji yang terahir, yakni haji 

Wada tahun 10 H (631 M). Dalam pidatonya 

menyampaikan adanya persamaan hak didepan hukum 

tanpa adanya perbedaan ras, etnis, atau sikap diskriminasi, 

hukum berlaku pada semua rakyat tanpa membedakan 
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pejabat atau warga negara biasa, mengutuk tindak kekerasan 

dan lain sebagainya.
70

 Melihat pidatonya Nabi Muhammad 

SAW tersebut bahwa islam juga menerapkan nilai-nilai 

demokrasi dalam masa kepemimpinan Nabi Muhammad 

SAW. 

Nabi Muhammad SAW. Adalah tokoh yang 

demokratis dalam berbagai hal. Bahkan bila terjadi kasus-

kasus yang tidak mempunyai sandaran keagamaan (wahyu) 

beliau bersikap demokratis dengan mengadopsi pendapat 

para sahabatnya, hingga memperoleh arahan ketetapan dari 

Allah. Sikap demokratis yang dimiliki Muhammad SAW. 

Ini barangkali merupakan sikap demokrasi yang pertama 

terjadi ditanah Arabia, di tengah-tengah masyarakat padang 

pasir yang paternalistik, masih menjunjung tinggi status-

status sosial klan, dan non-egaliter. 

Mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara 

mejemuk yang penuh dengan keanekaragaman baik itu 

budaya, suku, ras maupun agama, maka perbedaan itu pasti 

akan mewarnai dalam setiap kehidupan, oleh karena itu 

untuk menghindari perpecahan dalam masyarakat harus 

dibina sikap saling menghormati dan saling menghargai 

perbedaan yang ada serta kesediaan melaksanakan hasil 

keputusan dengan penuh tanggung jawab. Dalam negara 

demokrasi diperlukan dengan adanya dukungan dari warga 

negara untuk menyukseskan keputusan-keputusan politik 

yang diambil oleh pemerintah dan kesadaran untuk selalu 

menyukseskan pemilu untuk menyukseskan pesta 

demokrasi rakyat. 

Di Indonesia sendiri kaum muslimin tidak pernah 

ragu dalam menerima dan menerapkan nilai-nilai demokrasi 

yang telah lama diperjuangkan baik oleh para tokoh pendiri 

bangsa maupun Organisasi Islam yang terus menggagas 

Islam yang kontekstual, selama demokrasi tersebut tidak 

bertentangan dengan syari’at Islam. Seperti halnya dalam 

pemilihan kepala negara dengan menerapkan demokrasi, di 
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Indonesia melibatkan seluruh masyarakat yang sudah 

dikategorikan dewasa untuk berpartisipasi dalam pemilihan. 

Kewajiban umat muslim dengan mengangkat 

seorang imam atau kepala negara  sudah ditegaskan oleh 

Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’. Seperti yang dijelaskan 

dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah [2]:30: 

 ٱلَۡأرِۡض ِفي � َقاَل َربَُّك ِللَۡمَلِٰٓئَكِة ِإنِّي َجاِعلَوِإذۡ

 ٓاَءٱلدَِّمۖ َقاُلٓوْا َأَتجَۡعُل ِفیَھا َمن ُیفِۡسُد ِفیَھا َوَیسِۡفُك �َخِلیَفة
َوَنحُۡن ُنَسبُِّح ِبَحمِۡدَك َوُنَقدُِّس َلَكۖ َقاَل ِإنِّٓي َأعَۡلُم َما َلا 

    ٣٠َتعَۡلُموَن 

   

Artinya: “ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada 

para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka 

berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpah darah, padahal 

kami senanyiasa bertasbih dengan memuji Engkau 

dan menyucikan Engkau? Allah berfirman: 

Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui”. (Al-Baqarah [2]: 30 

 

Imam Al-Qurthubi menjelaskan ayat ini dengan 

menulis: “Ayat ini menjadi landasan dalam mengangkat 

imam atau khalifah yang didengar dan ditaati untuk 

menyatukan kalimat dan melaksanakan hukum-hukum 

sebagai khalifah. Tidak ada perbedaan pendapat tentang 

wajibnya pengangkatan ini dikalangan umat Islam dan para 

Imamnya.”
71

 

Selain adanya lembaga Eksekutif atau kepala negara 

Di Indonesia juga terdapat lembaga legislatif atau wakil 
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rakyat yang membuat Undang-undang dan mewakili rakyat 

dalam menyampaikan aspirasi mereka. Seseorang yang 

berada dilembaga legislatif juga dipilih langsung oleh 

masyarakat. Lembaga ini dalam islam disebut sebagai Ahlul 

Halli wal ‘Aqdi yang artinya para ulama, dan tokoh 

masyarakat Islam, yang bisa berkumpul untuk membahas 

dan mengatur urusan-urusan dunia dan akhirat umat 

Islam.
72

 

Disyari’atkan umat muslim untuk mengangkat ahlu 

halli wal ‘aqdi, dalam surah An-Nisa’ [4]: 59. 

 ٱلرَُّسوَل َوَأِطیُعوْا ٱللََّھ َءاَمُنٓوْا َأِطیُعوْا ٱلَِّذیَن َیَٰٓأیَُّھا

 َفُردُّوُه ِإَلى � ِمنُكمۡۖ َفِإن َتَنَٰزعُۡتمۡ ِفي َشيۡءلَۡأمِۡرٱَوُأْوِلي 
 ٱلٓۡأِخِرۚ ٱلَۡیوِۡم َوٱللَِّھ ِإن ُكنُتمۡ ُتؤِۡمُنوَن ِبٱلرَُّسوِل َوٱللَِّھ

  ٥٩ َتأِۡویًلا ُن َوَأحَۡس�َذِٰلَك َخیۡر

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 

diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi 

kalian) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa’ [4]: 

59). 

Bukan hanya dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, umat islam 

juga menerapkan nilai-nilai demokrasi. Seperti halnya 

dalam pemilihan kepala kampung yang dipilih langsung 

oleh seluruh masyarakat, pemilihan imam masjid, dan juga 

mereka bermusyawarah dalam menyelesaikan konvlik 

sosial dan juga memutuskan segala sesuatu yang ada 

dimasyarakat. 

5. Mekanisme Pemilihan Imam dalam Islam 
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Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk 

mengangkat seorang khalifah. Namun, tidak ada dalil yang 

jelas tentang pengangkatan khalifah dari al-Qur’an dan as-

Sunnah. Akan tetapi kita bisa mengikuti apa yang pernah 

dilakukan oleh khulafa ar rosyidin dalam memilih 

pemimpin. 

Pengangkatan khalifah pada masa khulafa ar 

rasyidin ada dua cara, semuanya sudah pernah dilakukan 

oleh mereka dan dua metode tersebut telah disepakati oleh 

para sahabat pada masa itu tanpa ada yang membantahnya. 

Pertama, dengan cara dipilih sedangkan yang memilih 

adalah ahlul halli wal ‘aqdi. Yang kedua, metode al ‘ahdu 

atau istihlaf yaitu seorang pemimpin memilih penggantinya 

dari umat islam yang dia llihat layak untuk menempati 

kedudukannya. Sistem ini dikenal dengan sitem tunjuk. Dari 

sistem pemilihan pada masa khulafa ar rasyidin diantaranya 

yaitu:
73

 

a. Masa Abu Bakar al-Shiddiq.Pada masa ini setelah Nabi 

SAW wafat pada 632 M / 10 H.  Abu Bakar menjadi 

pemimpin untuk menggantikan Nabi SAW. Abu Bakar 

dipilih dengan sistem musyawarah (Syurâ) dari dua 

kelompok besar yaitu kaum Muhajirin dan kaum 

Anshar. 

b. Masa ‘Umar ibn al-Khathab. Pada masa ini ‘Umar 

menjadi pemimpin dengan sistem tunjuk dari imam 

sebelumnya. Pada saat itu Abu Bakar mendadak jatuh 

sakit, karena merasa sakitnya semakin parah dan 

kemungkinan ajal semakin denkat. Abu Bakar 

menetapkan ‘Umar sebagai Khalifah. Dalam penetapan 

ini Abu Bakar tetap melaksanakan musyawarah dengan 

sahabat-sahabat lainya. 

c. Masa Khalifah ‘Usman ibn ‘Affan. Setelah wafatnya 

‘Umar dan dimakamkan, mulailah mereka mengadakan 

musyawarah. Dari musyawarah ini terdapat dua calon 

sebagai penggantu ‘Umar yaitu ‘Usman ‘Ali, dengan 

berbagai pertanyaan yang diberikan kepada mereka 

berdua terpilihlah ‘Usman ibn ‘Affan sebagai pengganti 

‘Umar. 
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d. Masa Khalifah ‘Ali ibn Thalib. Pada masa 

kepemimpinan ‘Usman, dikalangan rakyat merasa tidak 

puas yang akhirnya terjadi peristiwa tragis pembunuhan 

‘Usman di tangan umatIslam sendiri. Setelah 

terbunuhnya ‘Usman, para pemberontak ini dan 

kalangan sahabat senior membai’at ‘Ali menjadi 

Khalifah. 



62 
 

 
 

 

 

A. Sekilas Sejarah dan Pengolahan Kegiatan Masjid 

Jami’atutthalibin 

Sejarah Berdirinya Masjid Jami’atutthalibin 

Desa Sukamaju yang dikepalai oleh Bapak Dodi 

Damara yang terdiri dari enam dusun yaitu: Dusun 

Sukamaju (RW:1), Dusun Nuar Maju (RW:2), Dusun 

Tulung Buluh (RW:3), Dusun Suko Rejo (RW:4), Dusun 

Sido Rahayu (RW:5), Dusun Rejo Asri (RW:6). Di Desa 

Sukamaju setiap Dusun memiliki satu masjid.
74

 Dari 

keenam dusun tersebut penulis meneliti RW:6 yaitu Dusun 

Rejo Asri, awal mula Dusun Rejo Asri masih belum 

memiliki tempat peribadahan, pada tahun 1993 seseorang 

kyai sekaligus salah satu tokoh agama masyarakat yang 

memiliki tanah cukup luas yang bernama Bapak Samut, 

beliau mawakafkan sebagian tanah yang berada disamping 

rumahnya untuk dijadikan tempat peribadahan. Lalu 

masyarakat Dusun Rejo Asri bermusyawarah untuk 

mendirikan sebuah bangunan Mushala. Hasil dari 

musyawarah tersebut setiap KK memberikan sumbangan 

baik yang berbentuk matrial maupun dana, pembangunan 

mushala ini diprakarsai oleh tokoh agama yaitu Bapak 

Samut. Dimana, pamasangan batu pertama sebagai tanda 

dimulainya pembangunan mushala. Dari situ berdirilah 

sebuah bangunan mushala yang diberi nama Mushala al-

Ihklas sekaligus Bapak Samut sebagai imam Masjidnya. 
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Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya 

jama’ah, mushala diperluas dan dijadikan sebuah masjid 

dengan nama Masjid Jami’atutthalibin. Selain digunakan 

aktivitas ibadah umat islam di Dusun Rejo Asri, masjid ini 

juga digunakan sebagai tempat belajar anak-anak mengaji 

(TPA), aktivitas sosial dan kegiatan-kegiatan umum. Pada 

tiap hari-hari besar islam seperti Ramadhan, Idul Fitri, Idul 

Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad dan 

Isra dan Mi’raj, Dusun Rejo Asri selalu mengadakan 

kegiatan keagamaan di masjid ini. Seperti pengajian, gebyar 

TPA dll.
75

 

Pengelolaan Kegiatan Masjid Jami’atutthalibin 

Dalam perkembangan zaman ternyata sangat 

bermanfaat dan amat dibutuhkan dalam berbagai usaha dan 

kegiatan, termasuk didalamnya organisasi pengelolaan 

masjid. Pengelolaan masjid dewasa ini, pasti menghadapi 

berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat 

kompleks. Kerasnya gelombang budaya asing yang bersifat 

destruktif mendorong pengelola masjid untuk 

mempersiapkan manajemen yang baik dan berkualitas, yaitu 

tidak lepas dari tuntunan al-qur’an dan al-sunnah sesuai 

dengan bimbingan Rasulullah SAW. Dengan demikian 

sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus 

berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan 

berkualitas. 

Ilmu manajemen digunakan untuk kegiatan apa saja, 

yang bersifat kerjasama untuk mencapai suatu tujuan secara 

efektif dan efisien, atau usaha dengan kegiatan sekecil 

mungkin dan memperoleh hasil yang maksimal. Ilmu 

manajemen bergerak untuk mengefisienkan semua unsur 

manajemen, yaitu orang, uang, barang, mesin dan 

sebagainya. Paling tidak dilakukan melalui empat fungsi 

manajemen yaitu: 

1. Planing 
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2. Organizing 

3. Actuating dan  

4. Controling. 

Pengelolaan atau idarah masjid, disebut juga 

manajemen masjid, pada garis besarnya dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

1. Manajemen pembinaan fisik masjid (physical 

management), yang meliputi: kepengurusan, 

pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, 

pemeliharaan kebersihan dan  keanggunan masjid 

pengelolaan taman dan fasilitas-fasilitas yang 

tersedia. 

2. Pembinaan fungsi masjid (functional management), 

adalah pendayagunaan peran masjid sebagai pusat 

ibadah, da’wah dan peradaban islam sebagaimana 

masjid yang dicontohkan Rasulullah saw. Sebagai 

pusat ibadah mahdah, masjid disiapkan sedemikian 

rupa sehingga pelaksanaan ibadah itu seperti shalat 

lima waktu, shalat jum’at dan shalat-shalat sunnah 

berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran islam. 

Pengelolaan pelaksanaan zakat, ibadah shiyam dan 

ibadah haji diberikan bimbingan pelaksanaannya 

melalui masjid. 

Dalam penambahan pemasukan uang kas Masjid 

Jami’atutthalibin untuk mengadakan kegiatan dan 

pengelolaan masjid mangambil dari tromol yang diadakan 

setiap hari jum’at dan setiap pengajian. Selain itu Masjid 

Jami’atutthalibin juga mengembangkan usaha dengan 

memanfaatkan pangsa pasar, yaitu dengan menyewakan 

tenda beserta dekor riasnya
76

 

Organisasi masjid dengan berbagai kebijaksanaannya 

termasuk masalah keuangan dikelola secara transparan, 

sehingga para jamaah Masjid Jami’atutthalibin dapat 

mengikuti perkembangan masjidnya secara baik. Masjid 
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yang dirasakan sebagai milik bersama dan dirasakan 

manfaatnya secara maksimal oleh para jamaah akan 

mendapat dukungan yang kuat, baik dari segi pembangunan 

maupun dana. Akan tetapi berhasil atau gagalnya 

pengelolaan suatu masjid sangat bergantung pada 

kepengurusan yang dibentuk dan sistem yang diterapkan 

dalam manajemen dan organisasinya. 

STRUKTUR TAKMIR DAN TUGAS POKOK MASJID  

 Ketua : Bp. Khomsun 

 Wakil Ketua : Bp. Rohman 

Sekretaris : Ibu. Jubaidah 

Bendahara : Ibu. Sujarwati 

Bidang Humas : Bp. Sugeng 

Bidang Kegiatan : Bp. Malik 

Bidang Pemeliharaan dan 

Pembangunan 

: Bp. Rois 

Bidang Kewanitaan : Ibu. Sutiyem 

Bidang Keamanan : Bp. Anas 

 

B. Pola Pemahaman Keagamaan Desa Sukamaju 

Bila melihat pemahaman masyarakat desa dalam 

memahami agama tidak bisa dipisahkan dari kultur 

masyarakat desa tersebut. Masyarakat desa yang sering 

diidentikan dengan kekunoan, kampungan, ketinggalan 

zaman, atau apalah namanya yang pada intinya menganggap 

mereka masih kelas dua bila dibandingkan dengan 

masyarakat perkotaan. Agama yang berkembang 

dilingkungan masyarakat desa pun demikian, kecendrungan 

budaya atau kebiasaan di masyarakat desa tersebut pastilah 

mempengaruhi cara mereka beragama. 

Berbicara tentang pola pemahaman, penulis tertarik 

untuk ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat 

desa sukamaju terhadap keagamaan. Pikiran awal ketika 

berbicara tentang desa pastilah tertuju pada sebuah tempat 



66 
 

 
 

yang asri dan sejuk yang rasanya tidak salah bila menyebut 

desa sebagai tempat pelepas beban pikiran. Dan juga 

masyarakat desa yang begitu kental dengan adat istiadatnya 

serta orang-orangnya yang ramah dan penuh dengan sopan 

santun. 

Melihat pemahaman masyarakat di desa sukamaju, 

penulis mendapat paparan dari salah seorang tokoh agama 

sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah di desa 

tersebut. Beliau memberikan paparan bahwa pemahaman 

umat muslim dalam beragama di desa ini dibagi menjadi 

dua golongan yakni: 

1. Pola pemahaman sebagian masyarakat yang masih 

kental dengan pengaruh budaya leluhur mereka di 

wilayah tersebut. Golongan yang seperti ini dapat 

disebut juga islam kejawen atau islam tradisional, 

yakni islam yang masih mempertahankan kultur 

budaya jawanya. 

2. Berbeda dengan golongan yang pertama, golongan 

kedua adalah pemahaman masyarakat terhadap 

agama dengan mengkombinasikan antara agama 

dan kultur budaya tradisional masyarakat tersebut. 

Kaum golongan ini diidentikan dengan kaum santri 

atau generasi muda. 

Atas dasar budaya dan tradisi yang dianut dan dijaga 

masyarakat, hal ini berdampak pada pola keagamaan 

masyarakat desa. Dari sejarah nya agama mendekatkan diri 

terhadap masyarakat melalui budaya-budaya yang telah 

mereka miliki. Sehingga paradigma keagamaan mereka 

masih terkait kuat dengan budaya yang mereka miliki. 

Paradigma spiritualitas disini diartikan sebagai cara 

pandang yang bersumber dari spirit kegamaan seseorang 

akan menjadi keyakinan dan dasar dari seluruh aktivitas 

atau realita sosial dalam suatu masyarakat. 

Adapun di Desa Sukamaju juga terdapat banyak aliran-

aliran keagamaan antara lain Nahdatul Ulama’, 

Muhammadiyah, dan penganut islam kejawen.  Dari ketiga 

aliran tersebut, penganut aliran terkecil adalah 

Muhammadiyah, dan yang paling besar adalah NU sebagai 

urutan pertama, dan islam kejawen adalah urutan kedua. 
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Namun, lambat laun dengan kemajuan zaman dan tumbuh 

generasi muda islam kejawen mulai memudar yang kini 

hanya orang-orang tua yang masih dengan kejawennya. 

Selain itu juga dengan adanya Pondok Pesantren mayoritas 

umat muslim Desa Dukamaju beralih ke NU. Walaupun 

mayoritas banyak pengikut tetapi masih banyak yang 

memiliki jiwa kefanatikan. Akan tetapi dalam kehidupan 

bermasyarakat mereka saling bekerja sama, saling 

menghormati dan saling menghargai satu sama lain.
77

 

C. Pelaksanaan Pemilihan Imam Masjid 

Imam Masjid dipilih langsung oleh perwakilan 

penduduk Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju. Dari calon 

Imam Masjid yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. 

Pelaksanaan pemilihan Imam Masjid ini bersifat langsung, 

bebas, jujur dan adil. Pemilihan Imam Masjid dilaksanakan 

pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2016. Pemilihan imam 

masjid disini sudah dilaksanakan dua kali ini. 

Dalam pelaksanaan pemilihan saat ini yang mendaftar 

hanya dua calon imam saja, lalu sebelum nama calon 

ditetapkan oleh panitia semua calon akan diuji dengan 

materi tentang Al-Qur’an dan tajwid, serta fiqh ibadah 

menyangkut shalat, penyelenggaraan jenazah dan 

munakahat. Setelah mereka dinyatakan lolos maka semua 

calon ditetapkan oleh panitia pemilihan diantaranya yaitu: 

Bp. Zaenal dan Bp. Nurul yang memiliki keunggulan dan 

visi misi sendiri.
78

 

1. Kriteria dan Persyaratan Imam Masjid 

Memilih seorang imam masjid sekaligus menjadi 

imam shalat tidak asal tunjuk dan juga bukan dengan 

cara inisiatif, melainkan dengan pengetahuan yang jelas 

dan pasti tentang syarat dan kriteria yang lebih utama 

untuk menjadi imam. 

Secara umum orang yang harus dipilih menjadi 

imam masjid adalah orang yang memiliki wawasan luas 
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sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah. Tanggal 10 April 

2017 
78 Hasil Wawancara, ketua panitia pemilihan imam masjid. Tanggal 12 
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dan mampu memimpin dan mengembangkan fungsi 

masjid yang akan membawa perubahan desa. Dan 

orang yang menjadi imam shalat adalah orang yang 

paling faqih dalam urusan agama terutama dalam 

masalah peribadahan yaitu shalat. 

Adapun kriteria seorang muslim yang berhak 

menjadi imam telah dijelaskan oleh Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah hadis secara 

berurutan. Beliau bersabda:
79

 

“Yang berhak menjadi imam shalat untuk suatu 

kaum adalah yang paling pandai dalam membaca 

al-Qur’an. Jika mereka setara dalam bacaan al- 

Qur’an, (yang menjadi imam adalah) yang paling 

mengerti tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi 

wasallam. Apabila mereka setingkat dalam 

pengetahuan tentang sunnah Nabi Shallallahu 

‘alaihi wasallam, (yang menjadi imam adalah) yang 

paling pertama melakukan hijrah. Jika mereka sama 

dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) 

yang lebih dahulu masuk Islam.” (HR. Muslim) 

Syaarat-Syarat Imam Masjid
80
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Dalam pengangkatan imam masjid, ada lima 

syarat yang harus diperhatikan di antaranya yaitu: 

a. Laki-laki; 

b. Adil; 

c. Pandai membaca al-Qur’an; 

d. Ahli fiqih; 

e. Ucapannya fasih, terbebas dari gagap atau 

celat. 

 

2. Keunggulan Calon Imam Masjid 

Dari semua calon yang telah ditetapkan oleh 

penitia pemilihan memiliki keunggulan masing-masing 

yaitu: 

a. Calon nomor urut satu Bp. Zaenal dengan 

keunggulan 

 Pernah nyantri selama tiga tahun 

 Hafidz  Qur’an 30 juz 

 Bisa bahasa arab dasar 

 Sering mengisi tausiyah 

b. Calon nomor urut dua Bp. Nurul dengan 

keunggulan 

 Pernah nyantri selama tiga tahun 

 Hafal juz ‘Amma dan hafal tiga juz 

Qur’an 

 Bisa bahasa arab dasar 

 Sering mengisi tausiyah 

 

3. Visi dan Misi Calon Imam Masjid 

a. Calon nomor urut satu Bp. Zaenal memiliki visi dan 

misi diantaranya yaitu:
81

 

 Visi: Mencetak kader imam dan da’I yang 

hafal Al-Qur’an secara lancar dan benar, 

mampu berbahasa arab aktif dan pasif dan 

memiliki wawasan islam. 

 Misi: Menjadikan masjid sebagai pusat 

dakwah islamiyah melalui penelitian, 

pendidikan dan pelatihan, menyatukan pola 
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pikir masyarakat tanpa adanya perbedaan, 

mengembangkan semangat ukhuwah 

islamiyah dan kerjasama. 

b. Calon nomor urut dua Bp. Nurul memiliki visi dan 

misi diantaranya yaitu:
82

 

 Visi: Menjadikan generasi muda Dusun Rejo 

Asri yang berpendidikan dan berwawasan 

islami, 

 Misi: menjadikan masjid sebagai tempat 

pendidikan dan pelatihan, tempat pembinaan 

jamaah, pusat dakwah dan budaya islam, 

pusat pengembangan budaya dan tradisi 

islam. 

Pemilihan Imam Masjid ini tidak melibatlkan seluruh 

penduduk dusun. Melainkan, menggunakan sistem 

perwakilan dengan dihadiri oleh seluruh kepala keluarga 

Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju yang berjumlah 55 orang 

kepala keluarga dengan menggunnakan sistem satu orang 

satu suara. Pemilihan imam ini dilaksanakan di Masjid 

Jami’atutthalibin dengan dihadiri oleh Kepala Kampung 

yaitu Bp. Dodi Damara. 

Acara pemilihan ini berlangsung dengan damai dan 

sukses yang dimenangkan oleh nomor urut satu Bp. Zaenal 

dengan jumlah suara 30 dan nomor urut dua berjumlah 25 

suara.
83

 Alasan mereka memilih nomor urut satu yaitu karna 

beliau sudah hafal 30 juz Qur’an dan vivi misinya sangat 

mendukung untuk kemajuan Desa Sukamaju khususnya di 

Dusun Rejo Asri. 
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BAB IV 

ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN IMAM 

MASJID DUSUN REJO 

ASRI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BUMI AGUNG 

KABUPATEN 

WAY KANAN 

Bertolak dari teori demokrasi yang telah penulis 

kemukakan pada bab kedua di atas, dan kondisi obyek aplikasi 

nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan imam Masjid di Dusun 

Rejo Asri Desa Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten 

Waykanan. Maka, pada bab empat ini akan dilakukan analisis 

sebagai berikut: 

A. Analisis Pelaksanaan Pemilihan Imam Masjid Dusun 

Rejo Asri Desa Sukamaju 

Peneliti telah menulis dari berbagai pandangan 

tokoh terhadap demokrasi ataupun syura dan bagaimana 

keterkaitanya antara demokrasi dan syura pada bab kedua di 

atas. Dalam pandangan mereka, bahwa demokrasi adalah 

konsep yang paling baik diterapkan dalam sistem 

pemerintahan negara. Karna dalam pemerintahan yang 

demokratis melibatkan seluruh masyarakat dan 

menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik 

sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung 

ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih dalam 

menentukan undang-undang ataupun dalam memilih kepala 

negara. 

Selanjutnya konsep syura juga diartikan dengan 

musyawarah, seperti dalam al-Qur’an surah Ali-‘Imran 3: 

159 dan asy-Syura, 42: 38 berbicara lebih umum dalam 

konteks yang lebih luas.    
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 ٱلَۡأمِۡرۖ َلُھمۡ َوَشاِورُۡھمۡ ِفي ٱۡسَتغِۡفرۡ َعۡنُھمۡ َوٱعُۡفَف. . . 

ِلیَن ٱلُۡمَتَوكِّ ُیِحبُّ ٱللََّھ ِإنَّ ٱللَِّھَۚفِإَذا َعَزمَۡت َفَتَوكَّلۡ َعَلى 

١٥٩  
Artinya: … maka maafkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka 

serta bermusyawarahlah dalam (memutuskan) suatu 

urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat (dengan 

keputusan tersebut) maka bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang bertawakal. (Ali-Imran ayat 159) 

 

 َوَأمُۡرُھمۡ ٱلصََّلوَٰةاُموْا  ِلَربِِّھمۡ َوَأَقٱسَۡتَجاُبوْا َوٱلَِّذیَن

  ٣٨ُشوَرىٰ َبۡیَنُھمۡ َوِممَّا َرَزقَۡنُٰھمۡ ُینِفُقوَن 

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) suara tuhannya dan mendirikan shalat, 

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami 

berikan kepada mereka. (Asy-Syura Ayat 38). 

 

Maksud dari kedua surah diatas ialah dalam surah 

Ali-‘Imran 3: 159, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW 

untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat. 

Adapun dalam surah asy-Syura, 42: 38, Allah 

menggambarkan sifat orang mukmin yang salah satunya 

adalah mementingkan musyawarah dalam setiap persoalan 

yang mereka hadapi (wa amruhum syura baynahum). 

Meskipun syura berasal dari Islam dan demokrasi berasal 

dari Barat, tetapi nilai-nilai demokrasi juga terdapat dalam 

syura. 

Demokrasi bukan Islam dan Islam juga bukan 

demokrasi, tetapi Islam juga mengakui adanya prinsip-

prinsip demokrasi dalam Islam. Demokrasi bukanlah hal 
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yang identik dengan Islam, tapi bukan pula harus 

dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari 

sistem politik Islam apabila sistem nilainya diberi muatan 

niali-nilai agama dan moralitas. Dari berbagai pendapat 

mereka tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh 

masyarakat Dusun Rejo Asri. Yaitu dalam menentukan 

seorang Imam Masjid mereka menyelenggarakan pemilihan 

Imam yang dipilih langsung oleh masyarakat . 

Dalam pelaksanaan pemilihannya, pemerintah desa 

memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih dan 

dipilih sebagai Imam Masjid seperti pemilihan Kepala Desa 

sesuai dengan hati nurani mereka. Dengan adanya 

pemilihan langsung seperti ini diharapkan nantinya akan 

menghasilkan sosok Imam seperti yang diharapkan 

masyarakat untuk menjadikan teladan dan panutan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk untuk 

menjadikan umat Islam yang sempurna. 

Melihat dari cara pelaksanaannya, pemilihan Imam 

Masjid di Dusun Rejo Asri yang mementingkan hak setiap 

warga untuk memberikan suaranya dalam memilih calon 

imam yang sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya 

paksaan dari pihak lain. Menurut peneliti, ini bisa dikatakan 

bahwa konsep demokrasi yang diterapkan di Desa dalam 

pemilihan Imam Masjid ini berjalan dengan sempurna dan 

tidak bertentangan dengan syari’at Islam, dengan landasan 

dua ide demokrasi yaitu: (a) kedaulatan ditangan rakyat; 

dimana rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan 

siapa yang layak menjadi pemimpin mereka. (b) rakyat 

merupakan sumber dari kekuasaan, yang artinya dari rakyat 

itu sendirilah yang dapat menjadi pemimpin, dan 

pelaksanaan pemilihan imam ini mennganut sistem syura. 

B. Analisis Aplikasi dari Nilai-Nilai Demokrasi dalam 

Pemilihan Imam Masjid 

Secara yuridis normatif bahwa kebebasan untuk 

menganut agama atau kepercayaannya sudah diatur di 

dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi,, 

semua warganegara di Indonesia benar-benar bebas untuk 

memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya unsur 
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paksaan dari pihak manapun. Karena memanng Indonesia 

merupakan masyarakat majemuk dan plural baik etnis 

budaya, ras, warna kulit, suku, maupun agama itu sendiri. 

Dengan adanya saling menghargai dan menghormati 

satu sama lain atas perbedaaan tersebut adalah unsur 

penting dalam demokrasi dan Islam seperti yang diterapkan 

oleh Nabi SAW pada saat memimpin kota Madinah yang 

masyarakatnya terdiri banyak suku dan tidak hanya 

beragama Islam tetapi juga non Islam, untuk menjaga 

perdamaian dan ketentraman satu sama lain mereka semua 

diikat dengan sebuah perjanjian yaitu Konstitusi Madinah 

atau sering dikenal dengan Piagam Madinah. 

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi 

yang bertujuan untuk memutuskan pergantian pemimpin. 

Dimana, dalam pemilu ini rakyat dapat menyalurkan hak 

politiknya secara bebas dan aman baik itu secara langsung 

ataupun perwakilan melalui wakil-wakil yang mereka pilih 

(Ahlul Halli wal ‘Aqdi). Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah para 

ulama, pemimpin, dan tokoh masyarakat Islam, yang bisa 

berkumpul untuk membahas dan mengatur urusan-urusan 

dunia dan akhirat umat Islam.
84

 

Disyari’atkan umat Islam untuk mengangkat ahlul 

halli wal ‘aqdi dalam firman Allah swt: 

 ٱلرَُّسوَل َوَأِطیُعوْا ٱللََّھ َءاَمُنٓوْا َأِطیُعوْا ٱلَِّذیَن َیَٰٓأیَُّھا
 َفُردُّوُه ِإَلى � ِمنُكمۡۖ َفِإن َتَنَٰزعُۡتمۡ ِفي َشيۡءٱلَۡأمِۡرَوُأْوِلي 

 ٱلٓۡأِخِرۚ ٱلَۡیوِۡم َوٱللَِّھ ِإن ُكنُتمۡ ُتؤِۡمُنوَن ِبٱلرَُّسوِل َوٱللَِّھ

  ٥٩ َتأِۡویًلا ُن َوَأحَۡس�َذِٰلَك َخیۡر

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 

diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi 

                                                             
84 Abu Ammar, DKK. Jamaah Imamah Bai’ah “Kajian Syar’I 

Berdasarkan Al-Qur’an As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas (Solo: Pustaka Arafah 
2010), h.203 
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kalian) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa’ [4]: 

59). 

 

Menurut peneliti, nilai-nilai demokrasi dalam 

pemilihan Imam Masjid di Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju 

sesuai dengan konsep demokrasi dan Islam (syura) yang 

dikemukakan oleh beberapa pemikir di pembahasan 

sebelumnya yaitu BAB II. Karna dalam pelaksanaannya, 

pemilihan Imam Masjid di Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju 

Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan 

mengandung tiga konsep dasar demokrasi yang ada dalam 

konsep barat yang tidak bertentangan dengan konsep fiqh 

siyasah (Islam), yaitu: pertama, konsep kebebasan. Dimana 

masyarakat memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih, 

baik itu memilih pemimpin secara langsung ataupun 

perwakilan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Kedua, 

adanya konsep persamaan. Yaitu mereka tidak membedakan 

satu sama lain, semua individu adalah sama dalam politik. 

Ketiga, konsep kedaulatan rakyat. Maksudnya yaitu 

masyarakat bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati 

nurani mereka tanpa adanya paksaan, dan dalam 

pelaksanaan pemilihannya menganut sistem syura. 

C. Implikasi dari Pelaksanaan Nilai-Nilai Demokrasi 

Terhadap Pengelolaan dan Perkembangan Masjid 

Jami’atutthalibin 

Pelaksanaan demokrasi yang baik akan berimbas 

pula terhadap pelaksanaan kepemimpinan. Karna dalam 

demokrasi terdapat nilai-nilai yang tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Kehidupan beragama yang rukun, 

menegakan HAM, persatuan dan kesatuan, perwakilan 

untuk menyuarakan aspirasi dan keadilan sosial bagi 

seluruh masyarakat akan terjamin jika demokrasi dijalankan 

sesuai Syari’at Islam 

Dengan terlaksanya nilai-nilai yang terkandung 

dalam demokrasi terhadap pemilihan Imam Masjid di 

Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju ini dapat berpengaruh 

positif pada pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan 

Masjid. Dimana, seseorang yang terpilih menjadi Imam dia 
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mendapatkan amanah secara langsung oleh masyarakat 

untuk menjalankan roda kemajuan Masjid yang harus lebih 

baik dan masjid lebih berkembang dari sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, setelah penulis bahas dan 

kemudian dianalisis dengan permasalahan yang diangkat, 

maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, akan penulis 

kemukakan sebuah kesimpulan bahwa: 

Dalam pelaksanaan pemilihan Imam Majid di Dusun 

Rejo Asri Desa Sukamaju Kecamatan Bumi Agung 

Kabupaten Way Kanan telah berlangsung dengan damai, 

dan adil. Pemilihan ini sesuai dengan konsep demokrasi dan 

tidak bertentangan dengan Syari’at Islam, dimana mereka 

menerapkan prinsip kebebasan menyatakan pendapat, 

kebebasan memilih dan dipilih sesuai dengan hati nurani 

mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dan dari hasil 

pemilihan Imam Masjid yang dilaksanakan oleh Dusun 

Rejo Asri Desa Sukamaju Kecamatan Bumi Agung 

Kabupaten Way Kanan dapat dikatakan bahwa masyarakat 

di Dusun tersebut telah memilih Imam Masjid sesuai 

dengan apa yang menjadi konsep dalam ajaran Syari’at 

Islam, yaitu mereka memilih Bapak Zaenal yang merupakan 

hafal al-Qur’an 30 juz dan bliau juga lebih tua usianya 

untuk menjadi Imam Masjid, dari pada Bapak Nurul yang 

hanya hafal 3 juz al-Qur’an dan juz ‘amma 

 

B. Saran 

Dilihat dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan 

nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan Imam Masjid di 

Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju Kecamatan Bumi Agung 

Kabupaten Waykanan telah sesuai dengan konsep 

demokrasi dan memilih seorang Imam yang sesuai dengan 

syari’at Islam. 

Harapan penulis, masyarakat dapat menerapkan 

demokrasi Islam dalam pemilihan apa saja yang 

menyangkut kemasyarakatan, terlebih bangsa dan Negara 
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akan menghasilkan seorang pemimpin yang sesuai dengan 

apa yang dicita-citakan. 
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