
 

PENYELENGGARA PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum 

Oleh 

VERA AGUS INDRIYANI 

NPM : 1421020118 

 

Program Study : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar‟iyyah)  

    

Pembimbing I     : Dr. H. Khairuddin , M.H. 

 Pembimbing II  : Frengki, M.Si. 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 H/2018 M 

  



 

PENYELENGGARA PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum 

Oleh 

VERA AGUS INDRIYANI 

NPM : 1421020118 

 

Program Study : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar‟iyyah) 

    

Pembimbing I     : Dr. H. Khairuddin , M.H. 

 Pembimbing II  : Frengki, M.Si. 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 H/2018 M 

  



 

ABSTRAK 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Sebagai 

sebuah Negara demokrasi, maka konstitusi Indonesia secara fundamental mengakui 

dan menjamin kedaulatan pada hakekatnya adalah milik rakyat. Hal ini disebutkan 

dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat, dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan Pemilukada secara 

langsung sejalan dengan upaya pengembangan dan penguatan secara demokrasi 

kedaultan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yag berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat 

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, 

dan adil melalui pemungutan suara. Pasal 22E Ayat (5) UUD Tahun 1945 

menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh  Komisi Pemilihan Umum 

yang bersifat nasioanl, tetap, dan mandiri yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011.  Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga penyelenggara 

pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berpedomana pada asas: mandiri, jujur, 

kepastian hukum, tertitb, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, 

akuntabilitas, efesiensi, dan efekttifias. Adapun dalam Islam pemilihan pemimpin 

tidak tertuang secara detail akan tetapi ada nilai-nilai yang dapat digunakan dalam 

memilih dan mengangkat pemimpin. Seperti nilai musyawarah, nilai keadilan, dan 

nilai persamaan. 

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana 

penyelenggara Pemilu oleh KPU menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

dan bagaimana penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut 

perspektif fiqih siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 dan untuk mengetahui penyelenggara Pemilu oleh Komisi 

Pemilihan Umum menurut Fiqih Siyasah. Sedangkan kegunaan penelitin adalah  

untuk memberikan kontribusi keilmuwan tentang penyelenggara pemilu oleh Komisi 

Pemilihan Umum dalam Islam bagi Fakultas Syari‟ah pada umumnya dan pada 

penulis khusunya dan untuk memperkaya khazanah keilmuwan tentang mekanisme 

penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian “library Research”. Data diambil dari 

tiga sumber, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Metode 

pengambilan data dilakukan dengan tekhnik kepustakaan yaitu mencari data 

mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable 

tertentu yang berupa catatan-catatan dan buku-buku. Serta data dianalisa dengan 

menggunakan Content Analysis. 



 

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa penyelenggara pemilihan 

umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian 

hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, 

akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas. Sedangkan pandangan fiqih siyasah terhadap 

mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum dalam penyerapan nilai musyawarah, nilai keadilan dan nilai 

persamaan hanyalah sebatas teori. Sebab dalam pratiknya tidak sejalan dengan 

aturan-aturan Pemilu yang telah ditetapkan. 

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO  

 

                              

                                      

     

 

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah meeka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 

memaafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 

engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sungguh, Allah mencintau orang yang bertawakal”. (Q.S. Ali Imran: 

159)
1
 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan , (Jakarta : CV Penerbit Diponegoro, 

1971), h. 71 



 

PERSEMBAHAN 

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan 

hormat tak terhingga kepada: 

1. Kedua orang tua ku ayah handa Johan Sapri dan ibu Yuliani yang telah 

tulus ikhlas membesarkan, membiayai serta mendoakan setelah aku 

menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN 

Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar 

dalam hidupku, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun 

kalian berada. 

2. Kakak-kakakku Eka Yusnita Sari, Maya Indra Suci Lestari, Eko Wahyudi, 

dan Ahmad Arifudin yang selalu mendo‟akan dan memberikan dorongan 

demi keberhasilanku. 

3. Keponakanku tercinta Frayatama Kaiko Fulvian dan Lyla Nurdiana. 

4. Sanak familiku yang selalu memberikan semangat dan memananti 

kebrhasilannku. 

5. Teman-temanku seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar‟iyyah)  angkatan 2014 yang saling memberikan motivasi. 

6. Seluruh dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga 

bermanfaat bagiku di dunia dan di akhirat. 

7. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang 

telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.  



 

RIWAYAT HIDUP 

Vera Agus Indriyani, lahir pada tanggal 16 Agustus  1996 di Gunung Sugih 

Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Anak ketiga dari tiga 

bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Johan Sapri dan Ibu 

Yuliani.  

Pendidikan yang pernah ditempuh: 

1. SDN 01 Gunung Sugih (Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah) 

lulus tahun 2008 

2. SMP Negeri 01 Gunung Sugih (Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung 

Tengah) lulus tahun 2011 

3. SMAN 01 Gunung Sugih (Kecamatan Gunung Sugih, Kabupten Lampung tengah) 

lulus tahun 2014 

4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari‟ah 

mengambil Jurusan Siyasah Syar‟iyyah (Hukum Tata Negara).  

  



 

KATA PENGANTAR 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang puja dan puji 

syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, 

dan atas semua yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa dilimpahkan kepada pembawa risalah Allah, Muhammad SAW, 

keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah memberikan dorongan serta motivasi 

kepada penulis. 

Skripsi ini berjudul “PENYELENGGARA PEMILU OLEH KOMISI 

PEMILIHAN UMUM (KPU) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 

2011 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas 

dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya 

disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do‟a, mudah-mudahan bantuan yang 

diberian tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada: 

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung 

2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari‟ah UIN Raden Intan 

Lampung. 

3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar‟iyyah) Fakultas  Syari‟ah. 

4. Dr. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan 

dorongan serta motivasi kepada mahasiswa. 



 

5. Frengki, M.Si. selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada 

mahasiswa. 

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari‟ah yang telah mendidik, memberikan waktu 

dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari‟ah dan perpustakaan 

pusat UIN Raden Intan Lampung. 

8. Seluruh keluarga, sahabat yang senantiasa memberi motivasi baik moril maupun 

materil. 

9. Untuk yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan 

skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini yaitu sahabat seperjuangan reka, 

risti, meila, nabila, rena, farida, serta teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar‟iyyah) A yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Dapat disadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan 

dana yang dimiliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan 

masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. 

Kepada Allah SWT penulis memohon ampun, hidayah dan inayah-Nya . 

semoga Allah SWT mengampuni dosa, kesalahan kita dan meridhoi amal baik dan 

jasa dari semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, serta kepada setiap 

pembaca semoga memperoleh manfaat. 



 

Bandar  Lampung,10  Mei 2018 

Penulis  

 

Vera Agus Indriyani 

NPM.1421020118 

  



 

 
 DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………     i  

ABSTRAK…………………………………………………………………….    iii   

HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………….    v   

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………… ..     vi 

PERSEMBAHAN ……………………………………………………………   vii  

MOTTO……………………………………………………………………….   viii 

RIWAYAT HIDUP………………………………………………………… ..     ix 

KATA PENGANTAR……………………………………………………… ..     xi 

DAFTAR ISI………………………………………………………….………     xii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ........................................................................... . 1 

B. Alasan Memilih Judul ....................................................................  2 

C. Latar Belakang Masalah ................................................................  3 

D. Rumusan Masalah ..........................................................................  6 

E. Tujuan dan Keguanaan Penelitian ..................................................  7 

F. Metode Penelitian ...........................................................................  7 

BAB II PENYELENGGARA PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM  

A.Sejarah Penyelenggara Pemilihan Pemimpin .................................  12 

B. Mekanisme Pemilihan Pemimpin ..................................................  15 

C. Penyelenggara Pemilihan Pemimpin Menurut Fiqih Siyasah ........  25 



 

BAB III PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM POSITIF DI INDONESIA  

A. Pemilihan Umum Di Indonesia.........................................                 42 

1. Pengertian Pemilihan Umum .........................................                  42 

2. Jenis- Jenis Pemilihan Umum .......................................                   43 

3. Tujuan Pemilihan Umum ..............................................                   56 

4. Asas Pemilihan Umum .............................................................   58 

B. Komisi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 ........................................................................                   61 

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum .............................                   61 

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum .........................                   64 

3. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum ...........                    66 

4. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum ...........................                     72 

5. Peran dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum ..................                     74 

6. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum ..........                     76 

BAB IV ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENYELENGGARA 

PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 

A. Penyelenggara Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan 

Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011……………………………………………………………. 83 

B. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum 

Oleh Komisi Pemilihan Umum ......................................................  90 



 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan ....................................................................................  96 

B. Saran ..............................................................................................  97 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak 

menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman maka terlebih dahulu akan 

diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada judul, yaitu: 

”PENYELENGGARA PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM 

(KPU) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada 

judul sebagai berikut : 

Penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan seperti pengurus, 

pelaksana.
2
 

Pemilihan Umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk 

sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan 

perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar.
3
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah undang-undang yang 

mengatur tentang penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.
5
 

                                                             
2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), h. 898. 
3
Abu Daud Busroh, Capita Selekta Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 61. 

4
Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 1 (ayat 7). 



 

Perspektif berarti sudut pandang atau pandandangan.
6
 

Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
7
 

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah  di atas dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu sebagai pembahasan 

dengan pengkajian yang meneliti tentang penyelenggara pemilu oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, 

kemudian ditinjau berdasarkan pandangan hukum Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul skripsi ini adalah: 

1. Alasan Objektif 

Penyelenggara pemilu di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 sedangkan dalam Islam  tidak dijelaskan secara 

jelas dan tegas dalam Al-Qur‟an maupun hadis tentang pemilu, namun 

demikian, Islam dapat jadikan acuan dasar untuk itu perlu penelitian dalam 

upaya melihat penyelenggara di Indonesia menurut perspektif fiqih siyasah. 

                                                                                                                                                                              
5
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah UU yang mengatur Penyelenggara Pemilu di 

Indonesia, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. 
6
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,2007), h. 1062. 
7
Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Indonesia: 

Prenadamedia Group, 2014), h. 4. 



 

2. Alasan Subjektif  

Tersedianya literatur yang menunjang dalam  usaha menyelesaikan skrispi 

ini. Disamping itu, objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyari‟ahan 

khususnya Jurusan Siyasah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan Umum yang bisa disebut juga dengan “Political Market” adalah 

pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan 

kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai 

politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu 

melakukan aktifitas politik.
8
 

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik atau negara. 

Melalui  pemilu  masyarakat berkesempatan berpartisipai dengan memunculkan 

para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pada hakikatnya 

pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat 

melakukan kegiatan  memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin 

rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan 

kehendak rakyat yang memilihnya.
9
 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 amandemen keempat yang mengisyaratkan 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. “Gubernur, Bupati, dan 

                                                             
8
Janedjri M.Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), h.56. 

9
 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2010), h.332. 



 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintahan daerah provinsi kabupaten, 

dan kota dipilih secara demokratis”. Berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara.
10

 

Perencanaan,  penyelenggaraan dan  pelaksanaan  pemilu dilaksanakan atas 

asas-asas demokrasi yang dijiwai semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Cara yang paling efektif dalam kaitannya dengan pemilu adalah 

meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat oleh 

pemerintah, untuk terlibat setiap proses pemilu. 

Parameter-parameter pemilu yang demokratis mesti dimanisfestasikan dalam 

manajemen pemilu yang baik. Pihak pertama yang memikul tanggung jawab atas 

manajemen atau tata kelola pemilu yang baik tentu saja para penyelenggara 

pemilu. Namun, para penyelenggara pemilu tidak dapat bekerja sendirian dalam  

menciptakan pemilu yang demokratis. Sebagai pelaksana undang-undang, para 

penyelenggara pemilu juga bergantung  pada undang-undang pemilu dilahirkan di 

parlemen.
11

 

Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2011 bahwasannya Komisi 

Pemilihan Umum adalah lemabaga  penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, 

tetap, dan  mandiri yang bertugas melaksanakan  pemilu. Penyelenggaraan pemilu 

                                                             
10

 Leli Salman Al-Fairi , “Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) secara langsung 

“sebuah pilihan model pemerintahan daerah demokratis”. Jurnal Aspirasi, Vol. 1 No 2 (Februari 

2011), h. 3  
11

Gunawan Suswanto, Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyrakat Sipil Untuk 

Demokrasi Indonesi,  (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h. 19-20. 

 



 

yang tertuang pada Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilu, berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, 

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, 

efesiensi, dan efektivitas. 

Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem 

masyarakat Islam. Keutamaan  ini dapat dilihat dalam surat An-Nissa‟ (4) ayat 59: 

                            

                              

        

 
Artinya : “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan 

Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” 

 

Pemilihan seorang pemimpin atau khalifah diadakan sebagai pengganti 

fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Adapun metode yang 

ditempuh untuk memilih seorang pemimpin dalam Islam, yaitu pertama, Al-

ikhtiyar al-ummah yakni hak-hak istimewanya rakyat untuk memilih 

pemimpinnya yang bisa dipenuhi melalui Pemilihan Umum. Kedua, Ahl al-hal wa 

al-„aqd yaitu orang-orang yang mempunyai wewennag untuk melonggarkan dan 

mengikat. Keempat, Syura (musyawarah); Pemilihan Umum juga bisa diartikan 

sebagai pelembagaan dari prinsip syura (musyawarah). Keempat, Bay‟ah yakni  



 

sumpah atau janji setia untuk meyakinkan orang atau masyarakat. Kelima, Ijma‟ 

(konsekuensi); mungkin hanya melalui pemilulah masyarakat bisa memproleh 

konsensus/kesepakatan mengenai siapa pemimpinnya.
12

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, bahwa pelaksanaan 

Pemilu di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 

dalam fiqih siyasah tidak ditetapkan secara pasti mengenai pelaksanaan pemilihan 

pemimpin, namun ada nilai-nilai yang dapat digunakan dalam memilih dan 

mengangkat seorang pemimpin. Hal inilah yang menjadi dasar untuk mengkaji 

persoalan penyelenggaraan pemilihan umum. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dibuat untuk memecahkan permasalahan secara jelas dan 

sistematis. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011? 

2. Bagaimana penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut 

Fiqih Siyasah? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum 

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. 

b. Untuk mengetahui penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum 

menurut Fiqih Siyasah. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi     

keilmuwan tentang penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum 

dalam Islam bagi Fakultas Syari‟ah pada umumnya dan pada penulis 

khusunya. 

b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah 

keilmuwan tentang penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. 

 

F. Metode Penelitian  

  Penelitian ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalah, 

mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu 

permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis. 

  Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya 

mendapat hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian 

sebagai berikut: 



 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data 

informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat diruang 

perpustakaan.
13

 Yaitu dengan metodologi kepustakaan (library research) 

atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber 

lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud.
14

 Dalam 

hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasi dari buku-

buku tentang penyelenggara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum di 

Indonesia, khususnya Undang-Undang penyelenggara pemilu No.15 

Tahun 2011, dan juga buku-buku tentang penyelenggara pemilu oleh 

Komisi Pemilihan Umum dan ketatanegaraan Islam. 

b. Sifat Penelitian 

       Penelitian bersifat penellitian deskriptif analistis, merupakan 

penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis 

secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai 

dengan pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, kedaan, gejala-gejala 

lainnya. Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum mekanisme 
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penyelenggara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum kemudian dianalisis 

berdasarkan dengan hukum ketatanegaraan Islam. 

2. Jenis dan Sumber data 

 Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan 

menulusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara objektif, 

baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam 

pemecahan pokok-pokok masalah. Oleh karena penelitian ini merupakan 

penelitian Library research, maka jenis data yang digunakan adalah 

bersumber dari sumber bahan hukum. Data primer, data sekunder, dan data 

tersier. 

a. Bahan Primer  

  Bahan primer yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka 

yang berisikan tentang penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan 

Umum. Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 dan literatur yang mengkaji tentang Pemilu. 

b. Bahan Sekunder  

Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan-bahan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan 

berupa litelatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. 

 

 

 



 

c. Bahan Tersier  

 Bahan tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian 

ini diantaranya adalah internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

3. Tehknik Pengumpulan Data 

 Tehknik pengumpulan data dengan cara penulusuran kepustakaan, yaitu 

mencari data mengenai obyek penelitian
15

 dan mengumpulkan data mengenai 

suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku-buku. Tehknik 

ini dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-

data yang berupa bahan pustakan yang berkaitan dengan judul. 

4. Tehknik Pengelolaan Data 

Secara umum pengelolaan data setelah terkumpul dapat dikatakan: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pemgecekan atau pengoreksian data yang 

telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak 

logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan 

diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penanandataan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan 

jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur‟an dan hadis, atau 

buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang dieliti. 
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c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis 

sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik 

kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
16

 

5. Metode Analisis Masalah  

  Adapun metode analisa masalah penulis gunakan adalah metode 

analisis isi (Content Analysis) yaitu penelitian yang menggambarkan secara 

umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini Undang-Undang 

Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011 

diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan. 
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BAB II 

PENYELENGGARA PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM 

A. Sejarah Penyelenggara Pemilihan Pemimpin  

Penyelenggaraan negara menurut tuntutan Islam mirip dengan 

penyelenggaraan shalat jama‟ah di mana ada pemimpin negara sebagai imam, 

warga masyarakat sebagai jama‟ah, kondisi dan peraturan perundang-

undangan sebagai tata cara dan bacaan shalat, tujuan negara sebagai terlihat 

dari tujuan shalat, antara lain mencegah  perbuatan  keji dan munkar, dan lain-

lain.
17

 Shalat jama‟ah juga mengenal koreksi terhadap imam dan penggantian 

imam mirip seperti yang dilakukan terhadap kepimpinan negara dalam sistem 

modern. Pemilihan pemimpin atau penyelenggaraan negara juga mirip dengan 

pemilihan pemimpin (imam) shalat yang dilihat melalui prioritas (1) keafsihan 

bacaan, (2) kedalamaan ilmu, (3) ketaqwaan dan (4) senioritas. 

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatrur dimensi 

hubungan antara manusia dengan khaliknya, tetapi juga antara sesama 

manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Muhammad saw, kedua dimensi ini 

berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Nabi 

Muhammad menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekah  dengan 

penekanan pada aspek akidah  dan  ibadah. Namun  hal ini tidak berarti bahwa 

aspek sosial diabaikan sama sekali pada perode Mekah ini. Ayat-ayat Al-
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Qur‟an yang diturunkan pada masa ini justru banyak berbicara tentang 

kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, 

penindasan oleh kelompok elit ekonomi dan politik terhadap kelompok yang 

lemah dan berbagai ketimpangan sosial lainnya.
18

 

Mengenai pengangkatan kepala negara, Islam lebih 

memperkenalkannya pada awal pemerintahan Islam saat dipegang oleh para 

Khulafaur Rasyidin, hal ini dikarenakan Muhammad tidak diangkata melalui 

susksesi melainkan melalui pesan-pesan yang disampaikannya dalam Al-

Qur‟an itupun sebagai realisasi dari dakwahnya sebagai seorang Nabi. Jadi 

kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Madinah 

menyatu dengan tugas-tugas kerasulannya. Karena itu, beliau hanya 

bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah.
19

 

Persoalan pertama yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW. 

Wafat (632 M/10 H) adalah suksesi. Semua hidupnya, Nabi Muhammad 

SAW. memang tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan 

kepimpinannya kelak. Beliau juga tidak memberi petunjuk tentang cara 

pengangkatan penggantinya (khalifah). Ketiadaan  petunjuk ini menimbulkan 

permasalahan di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Wafat, 

sehingga hampir membawa perpecahan antara lain muhajirin dan anshar. 
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Bahkan jenazah beliau sendiri „terlantar‟ oleh seputar pembicaraan khalifah 

ini. 

Kaum muslimin segara merasakan kekosongan kepimpinan dan 

melihat dihadapan mereka terbentang masalah-masalah dan tanggung jawab 

yang besar akibat dari kekosongan itu. Oleh karena itu, mereka berusha 

dengan segenap kemampuan untuk menanggung beban ini. Setiap individu 

dipaksa untuk berpikir, mengkaji, bagaimana menentukan keberlanjutan 

kepimpinanan negara pasca Nabi wafat. Maka sejak saat itulah mucul gagasan 

pertama kali dalam sejarah Islam yakni pertemuan Saqifah.
20

 Abu bakar, 

Umar r.a., hadir dan beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin, namun 

beberapa tokoh besar tidak hadir dalam pertemuan itu, termasuk Ustman dan 

Ali r.a., pertemuan itu mirip dengan pertemuan nasional atau muktamar luar 

bisa yang membicarakan nasib umat, meletakkan institusi politik yang akan 

menjadi landasan operasional institusi tersebut. 

Hal terbesar pertemuan itu adalah berdirinya institusi kekhalifahan, 

yang sejak saat itu menjadi model pemerintahan Islam, baik dalam bentuk 

yang sama maupun dalam bentuk yang sedikit berbeda. 

Pemerintahan diteruskan oleh empat khalifah yang utama (Khulafaur 

Rasyidin), yakni Abu Bakar r.a., Umar bin Khattab r.a., Ustman bin Affan ra., 

dan Ali bin Abi Thalib r.a. Cara keempat khalifah tersebut menyelenggarakan 
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pemerintahan Islam mendekati pemerintahan Nabi Muhammad SAW.
21

 

Keadilan, penegakkan hukum, musyawarah, dan egaliteriasme ditegakkan 

sehingga digelari “empat khalifah yang mendapat petunjuk”. Meskipun ada 

riak-riak politik pada pemerintahan era keempat khalifah itu, secara 

keseluruhan tampak gerak moral yang amat konsisten dan perluasan wilayah 

yang amat efektif keluar Jazirah Arabia, selama tiga puluh tahun, keempat 

khalifah merupakan sebuah pemerintahan politik Islam yang amat agung dan 

menjadi sejarah politik yang demokratis didunia saat itu.
22

 

 

B. Mekanisme Pemilihan Pemimpin  

Mekanisme pemilihan pemimpin tidak disebutkan dalam Al-Qur‟an 

maupun Al-Hadits, setelah Nabi Muhammad SAW wafat tidak ada dalil atau 

nash yang menunjukan siapa pengganti beliau sebagai kepala negara. 

Sehingga proses mekanisme pengangkatan kepala negara setelah beliau wafat 

menggunakan cara yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana 

mekanisme pengangkatan kepala negara dalam Islam ada baiknya kita 

mempelajari dahulu sejarah pengangkatan Khulafah Rasyidin. 
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1. Langkah-langkah Suksesi Al-Khulafa Al-Rasydin 

Sejarah suksesi Al-Khulafa sebagai pedoman kita untuk dapat 

menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam Islam, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Sukesi Abu Bakar Ah-Shidiq (632-634 M) 

        Telah kita ketahui ketika Nabi Muhammad SAW wafat beliau 

tidak meninggalkan wasiat tentang siapa penggantinya kelak dan tidak 

ada nash atau dalil yang tegas untuk menyebutkan khalifah pengganti 

beliau. Diangkatnya Abu Bakar menjadi Khalifah dilakukan dengan 

kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah 

pertama melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan oleh umat 

Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemilihan secara 

musyawarah ini dilakukan dengan sangat panjang dan melalui 

perdebatan yang sangat sengit oleh golongan Anshar dan Muhajirin, 

dalam hal ini menunjukkan bahwa yang memilih seorang imam adalah 

para tokoh, ulama, dan pemimpin. Yang akan disebut dengan Ahlul 

Halli Wall „ aqdi. 

 Menurut Mawardi pemilihan Abu Bakar di balai Bani Saidah itu 

oleh kelompok kecil terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. 

Mereka itu ialah Umar bin Khatab, Abu Ubaidah bin Jarah, Basyir bin 

Saad, Asid bin Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Khuzaifah 

yang telah dimemerdekakan. Dua diantara mereka dari kelompok 



 

Muhajirin atau Quraisy, dan dua dari kelompok Anshar, masing-

masing dari unsur Aus. Memang betul banyak senior yang tidak ikut 

hadir pada pertemuan itu, seperti Ali bin Abu Thalib, Utsman bin 

Affan, Abd al-Rahan bin Auf, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi 

Waqqash dan Thalhah bin Ubaidillah. Tetapi ditinggalkan mereka 

bukan karena suatu kesengajaan, karena pertemuan itu tidak 

direncanakan. Keadaan waktu itu amat genting sehingga memerlukan 

tindakan cepat dan tegas.
23

 

b. Suksesi Umar Bin Khathab (634-644 M) 

       Abu Bakar khalifah pertama menunjuk Umar sebagai khalifah 

penggantinya, penujukkan tersebut berdasarkan dengan bertanya 

kepada Abdurrahman bin Auf, Ustman bin Affan, Asid bin Hudhair 

Al-Anshary, Said bin Zaid serta sahabatnya dari kaum Muhajirin dan 

Anshar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan 

kemudian disetujui oleh kaum muslimin dengan serempak. 

Penunjukkan Abu Bakar terhadap Umar dilkukan di saat ia 

mendadak jatuh sakit. pada masa jabatnnya merupakan suatu yang 

baru, tetapi harus dicatat bahwa penunjukkan itu dilakukan dalam 

bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan 

umat.
24

 Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat menggantikannya 
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tidak lain adalah Umar bin Khattab. Maka pada saat itu mulailah 

beliau mengadakkan konsultasi tertutup dengan beberpa sahabat senior 

yang kebetulan menengoknya di rumah. Di antara mereka adalah Abd 

al-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari kelompok Muhajirin, 

serta Asid bin Khudair dari kelompok Ansar. Pada dasarnya semua 

mendukung maksud Abu Bakar, meskipun ada beberapa di antaranya 

menyampaikan catatan. Abd al-Rahman misalnya, mengingatkan akan 

sifat “keras” Umar. Peringatan itu dijawab oleh Abu Bakar bahwa 

Umar yag bersikap keras selama ini karena melihat sifat Abu Bakar 

yang biasanya lunak, dan kelak kalau Umar sudah memimpin sendiri 

dia akan berubah menjadi lebih baik lunak. Suat hal yang cukup 

menarik ialah seusai berkonsultasi dengan Abd al-Rahman bin Auf 

dan Utsman bin Affan, Abu Bakar berpesan kepada mereka berdua 

agar tidak menceritakan isi pembicaraan itu kepada orang lain. 

Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, lalu mendiktekan 

pesannya. Baru saja setengah dari pesan itu didektekan, tiba-tiba Abu 

Bakar jatuh pingsan, tetapi Utsman terus saja menuliskkannya. Ketika 

Abu Bakar sadar kembali, dia meminta kepada Utsman supaya 

membacakan apa yang telah dia tuliskan. Utsman membacanya, yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa Abu Bakar telah menunjuk Umar 

bin Khattab supaya menjadi penggantinya (sepeninggal dia nanti). 

Seusai dibacakan pesan yang sebagian ditulis oleh Utsman sendiri dari 



 

itu Abu Bakar bertakbir tanda puas dan berterimakasih kepada 

Utsman. Abu Bakar menyatakan pula, bahwa tampaknya Utsman ikut 

gusar terhadap kemungkinan perpecahan umat kalau pesan itu tidak 

diselesaikan. 

Sesuai dengan pesan tertulis, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin 

Khattab dikukhkan sebagai khaifah kedua dalam suatu baiat umum 

dan terbuka di Masjid Nabawi.
25

    

c. Suksesi Utsman bin Affan (644-656 M) 

Berbeda dengan Umar bin Khatb, pemilihan Ustman berdasarkan 

kepada konsesus dewan pemilihan khalifah dan juga terdapat dua 

kandidat kuat yaitu Ustman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib 

yang mana pada akhirnya terpilihlah Ustman sebagai khalifah dan juga 

terdapat dua kandidat kuat yaitu Ustman bin Affan dan juga Ali bin 

Abi Thalib yang mana pada akhirnya terpilih Ustman sebagai 

khalifah.
26

 

Pada waktu itu terjadi peristiwa penikaman khalifah Umar bin 

Khathab, dan sebelum beliau meninggal beliau diminta untuk memilih 

seseorang yang akan menggantikan posisi beliau  menjadi khalifah 

agar tidak terjadi pecah belah di antara kaum muslimin. Tetapi 

khalifah Umar bin Khattab tidak dapat memilih satu yang terbaik 

                                                             
25 Munawir Sjadzali,. Op.Cit. h. 24-25 
26

 Ibnu al-Jauzi, Manaqih Umar Ibn al-Khattab, Tahqiq: Ibrahim al-Qaruth (Edisi 

Terjemahan), cet. I, h. 52. 



 

diantara para sahabat-sahabat tersebut, kemudian beliau memilih 6 

orang sahabat diantaranya Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa‟ad, 

dan Abdurrahman. Sedangkan Abdullan bin Umar dijadikan saksi atas 

6 orang tersebut. 

Setelah khalifah Umar bin Khathab wafat lima dari keenam 

sahabat ini berkumpul untuk bermusyawarah untuk memutuskan  siapa 

yang berhak menjadi khalifah selanjutnya. Pada waktu itu Thalhah bin 

Ubaidillah kebetulan tidak ada di Madinah. Sejak awal jalannya 

pertemuan itu sangat alot. Abd al-Rahman bin Auf mencoba 

memperlancarnya dengan imbauan agar sebaiknya diantara mereka 

dengan bersukarela mengundurkan diri dan memberi kesempatan 

kepada orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk dipilih sebagai 

seorang khalifah. Tetapi imbauan itu tidak berhasil tidak ada satu pun 

yang mengundurkan diri. Kemudian Abd Rahman bin Auf senmdiri 

menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorangpun yang 

mengikutinya.
27

 

Dalam keadaan macet itu Abd al-Rahman bermusyawarah 

dengan tokoh-tokoh selain keempat orang tersebut, dan ternyata pula 

telah berkembang polarisasi di kalangan masyarakat Islam. Mereka 

terbelah menjadi dua kubu yait kubu pendukung Ali dan kubu 

pendung Ustman. Dalam pertemuan berikutnya dengan rekannya, Abd 
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al-Rahman menanyakan Ali bin Abi Thalib, bahwa seandainya bukan 

dia (Ali), siapa menurut pendapatnya yang patut menjadi khalifah. Ali 

menjawab: Ustman, pertanyaan yang sama diajukan kepada Zubair 

dan Saad, dan jawaban mereka berdua saa yaitu Utsman, dan Utsman 

menjawab Ali. Dengan demikian makin jelas bahwa hanya dua calon 

untuk jabatan khalifah yaitu Ali dan Utsman.
28

 

Kemudian Abd al-Rahman memanggil Ali dan menanyakan 

kepadanya, seandainya dia pilih menjadi khalifah, sanggupkah dia 

melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Qur‟an, Sunah, Rasul, dan 

kebijaksanaan dua khalifah sebelumnya, dan Ali menjawab bahwa 

dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan 

kemampuannya. Abd al-Rahman berganti mengundang Utsman dan 

mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman 

menjawab: “Ya! Saya sanggup”. Berdasarkan jawaban itu Abd al-

Rahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga, dan segeralah 

dilaksanakan baiat. Waktu itu usia Utsman tujuh puluh tahun. Dalam 

hubungan ini patut dikemukakan bahwa Ali sangat kecewa atas cara 

yang dipakai oleh Abd al-Rahman tersebut dan menuduhnya bahwa 

sejak semula ia sudah merencanakannya berarti kelompok Abd Al-

Rahman bin Auf yang berkuasa.
29
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d. Suksesi Ali bin Abu Thalib (656-661 M) 

Pengangkatan khalifah Ali jauh lebih dari sempurna dibndingkan 

dengan tiga khalifah sebelumnya. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi 

khalifah melalui pemilihan. Setalah para pemberontak mebunuh 

Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat 

menjadi khalifah. Pada waktu itu Madinah dapat dikatakan  kosong. 

Banyak sahabat senior yang  sedang berkunjung ke wilayah-wilayah 

yang baru ditaklukan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di 

Madinah, di antaranya Thalhah Bin Ubaidillah dan Zubair bin 

Awwam. Tidak semua yang masih ada sepenuhnya mendukung Ali, 

seperti Saad Bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Umar. Ali menolak 

desakan para pemberontak, dan menyakan di mana peserta 

(pertempuran) Badar, dimana Thalhah Zubair, dan Saad, karena 

merekalah yang berhak menentukan tentang siapa yang harus menjadi 

khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior tersebut dan membaiat 

Ali, yang diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin 

maupun kelompok Anshar. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali 

adalah Thalhah bin Ubaidillah.
30

 

Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dalam proses 

pengangkatan keempat khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Pada 
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awal dua pemilihan terdahulu memiliki sedikit persamaan serta 

pemilihan berikutnya yang memiliki sedkit persamaan serta pemilihan 

berikutnya yang memiliki perbedaan dalam rangka menentukan siapa 

yang pantas menjadi pemimpin bangsa Muslim. 

 

2. Metode Pengangkatan Kepala Negara dalam Islam 

       Dari cara-cara yang pernah dilakukan pada masa Khulafa Ar-

Rasydin, dapat diambil cara-cara pengangkatan khalifah sebagai berikut: 

a. Khalifah pertama, Abu Bakar , yaitu setelah wafatnya khlaifah 

dilakukan 5 (lima) langkah berikut: (1) diselnggarakan pertemuan 

(ijma‟) oleh mayoritas Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd, (2)Ahl Al-Hall Wa Al-

Aqd melakukan pencalonan (tarsyih) bagi satu atau beberapa orang 

tertentu yang layak untuk menjabat khalifah, (3) setelah dilakukan 

pemilihan (ikhtiyar) terhadap salah satu dari calon tersebut, (4) 

dilakukan baiat in‟ iqad bagi calon yang dipilih, (5) dilakukan baiat 

at- ta‟at oleh umumnya umat kepada khalifah.  

b. Khalifah Umar Bin Khatab, yaitu ketika sesorang khalifah merasa 

wafatnya sudah dekat, dia melakukan 2 (dua) langkah berikut, baik 

atas inisiatif sendiri atau atas permintaan umat: (1) khalifah itu 

meminta pertimbangan (istiyarah) kepada Ahlul Halli wal Aqdi 

mengenai siapa yang akan menjadi khalifah setelah meninggal, (2) 

khalifah melakukan istikhlaf atau „ahd (penunjukkan pengganti) 



 

kepada seseorang yang akan menjadi khalifah setelah khalifah itu 

meninggal. Setelah itu dilakukan dua langkah lagi, (3) calon khalifah 

yang ditunjuk dibaiat dengan bait in;iqad untuk menjadi khalifah, (4) 

dilakukan bait at-ta‟at oleh umat kepada khalifah.
31

 

c. Ketiga, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalifah Utsman 

bin Affan, yaitu ketika seorang khalifah dalam kedaan sakaratalmaut, 

atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan umat, ia melaukan 

langkah berikut: (1) khalifah melakukan penunjukkan pengganti (al-

„ahd, al-istikhlaf) bagi beberapa orang yang layak menjadi khalifah 

dan memerintahkan mereka untuk menjadi khalifah setelah ia 

meninggal, dalam jangka waktu tertentu. Setelah khalifah meninggal 

dilakukan langkah meninggal, (2) beberapa orang calon khaifah itu 

melakukan pemilihan(ikhtiyar) terhadap salah satu seorang dari 

mereka untuk menjadi khalifah, (3) mengumumkan calon terpilih 

kepada umat, (4) umat melakukan bait in‟iqad kepada calon terpilih 

itu untuk menjadi khalifah, (5) dilakukan bait at-ta‟at umat secara 

umum kepada khalifah. 

d. Keempat, Ali bin Abi Thalib adapun dilakukan langkah sebagai 

berikut: (1) Ahlul Halli wal Aqdi mendatangi seseorang yang layak 

menjadi khalifah, (2) Ahlul Halli wal Aqdi meminta orang tersebut 

untuk menjad khalifah, dan orang itu meyatakan kesediannya setelah 
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merasakan kerelaan mayoritas umat, (3) umat melakukan bait in‟iqad 

kepada calon itu menjadi khalifah, (4) dilakukan  baiat at‟taat secara 

umum kepada khalifah.
32

 

 

C. Penyelenggara Pemilihan Pemimpin Menurut Fiqih Siyasah 

Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh umat Islam untuk mengatur 

urusan-urusan dunia dengan ajaran agama yang diamanahkan untuk 

melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang lebih baik, amal shaleh 

dan perantara yang menyampaikan semua orang.
33

 

Kepemimpinan dalam Islam, dengan demikian didasarkan pada 

ketentuan yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-Hadis. Oleh karena itu 

kedua sumber dasar membentuk pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar 

hukum Islam. Dalam surat al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:  

                            

                      

     

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, 

“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 
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Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui”.(Q.S. al-Baqarah : 30)
34

 

 

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukkan tentang kekhalifahan 

di muka bumi yang berfungsi pemimpin terhadap sesama manusia maupun 

terhadap alam dan lingkungan. 

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan 

pertama untuk menaati Allah dalam artian menjalankan semua yang 

diperintahkan kepada kita semua dan meninggalkan apa yang dilarangnya, 

kedua kita harus menaati Rasulnya karena Allah telah mengutus seorang 

Rasul ke muka bumi ini, kemudian yang ketiga kita diwajibkan untuk taat 

kepada pemerintah (ulil amri) dalam arti. 

Al-Qur‟an surat An-Nur ayat 55 :  

                   

                         

                               

            

Artinya : “ Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara 
kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh 

akan menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia 

akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah di ridai. Dan dia 

benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan 

menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak 
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menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir 

setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yag fasik”. (Q.S. An-Nur 

55) 

Keberadaan seorang pemimpin menjadi urgent dan wajib adanya. 

Bahkan dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan ole Abu Daud dan Abu 

Hurairah diyantakan bahwa 

ُروا   أََحَدهُمْ إَِذا َكاَن ثاَلَثَةٌ فِي َسفٍَر فَْليَُؤمِّ

Artinya : “Jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat 

salah seorang dari mereka menjadi pemimpin.” (HR. Abu dawud  

dari Abu Hurairah). 

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dalam perkara 

berpergian (safar) saja telah diwajibkan memilih pemimpin, apalagi dalam 

perkara memilih pemimpin dalam tatanan kenegaraan, tentu hal ini menjadi 

lebih wajib lagi. Allah melalui Rasul-Nya telah memberikan contoh 

bagaimana cara memilih pemimpin dalam sistem Islam.
35

 

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut diatas menunjukkan 

bahwa memilih pemimpin mayoritas ulama itu mewajibkan hukumnya, tetapi 

sebagian ulama menyatakan pendapat tidak wajib. Perbedaan dengan 

pendapat ini, terlihat pada pendapat di bawah ini  
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1) Ibnu Hazm, Ahlul Sunnah, Murijah, Syiah, dan Khawarij adalah 

wajib mengangkat pemimpin yang adil, yang akan menegakkan 

hukum Allah dan sunnah Rasul-nya. 

2) Menurut Imam Mawardi : mengangkat pemimpin bagi orang yang 

berkecimpungan dalam hal ini, ditengah ummat wajib berdasarkan 

ijma‟. An Nabawi dan Ibnu Haldun juga berpendapat kemudian, 

3) Mengangkat pemimpin wajib berdasarkan akal, menurut pemikiran 

para uqaha taslim kepada pemimpin yang mencegah mereka dan 

kezaliman dan mendamaikan dalam perselisihan dan permusuhan. 

4) Imam Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan bahwa mengangkat 

pemimpin adalah fardu kifayah, artinya yang dituntut untuk 

menegakkan adalah ummat semuanya, jika pemimpin belum tegak 

ummat selalu dituntut kewajiban ini, mereka tidak akan terbebas 

dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apa bila pemimpin 

tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan ummat seluruhnya. 

Hal itu berarti ummat telah melakukan maksiat dan melalaikan 

kewajiban penting yang diperintahkan oleh Allah.
36

   

Dalam sistem khalifah, antara kedaulatan (al-siyadah) dan kekuasaan 

(al-sulthan) dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khilafah Islamiyah ada 

ditangan syara‟. Sebab, Islam hanya mengakui Allah SWT satu-satunya 

pemilik otoritas untuk membuat hukum (al-hakim) dan syariat (al-musyarri‟), 
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baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun 

uqubut (sanksi-sanksi). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia 

untuk menetapkan hukum sekalipun. Justru manusia, apapun kedudukannya, 

baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai mukallaf (pihak yang 

mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum 

yang dibuat oleh Allah SWT. 

Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umatlah yang 

diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan 

menjalankan kedaulatan syara‟ itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang 

dpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara‟. Adapun 

kekuasaan ada ditangan umat dipahami dari ketentuan syara‟ tentang baiat. 

Dalam ketentuan syara‟, seseorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan 

melalui baiat. Berdasarkan nash-nash hadits, baiat merupakan satu-satunya 

metode yang yang ditentukan oleh syara‟ dalam pengangkatan khalifah. 

Istilah bai‟at berasal dari ba‟a yang berarti “menjual”. Bai‟at 

mengandung makna perjanjian ; janji setia atau saling berjanji setia. Dalam 

pelaksanaan bai‟at selalu melibatkan kedua belah pihak secara sukarela. Maka 

bai‟at secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak 

yang seakan-akan salah satu pihaknya menjual apa yang dimilikinya dan 



 

menyerahkan dirinya serta kesetiannya kepada pihak kedua secara iklahs 

segala urusan.
37

 

Pengertian bai‟at tersebut mirip dengan teori “kontrak sosial” dalam 

ilmu politik. Teori ini, menyatakan seseorang atau sekelompak orang 

menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada orang yang telah disepakati 

sebagai pemimpin.
38

 Menurut Ibn Khaldun, bai‟at adalah perjanjian atas dasar 

kesetian, bahwa orang yang ber bai‟at menerima terpilihnya menjadi 

pemimpin dan sanggup melaksanakan tugasnya, sementara menurut Abu 

Zahroh, bai‟at merupakan syarat yang disepakati oleh mayoritas umat 

Muslim.
39

 

Bai‟at bukan hanya sebatas ucapan lisan tanpa makna, lantas 

sesudahnya tergugurkan kewajiban dan dosa, tetapi bai‟at merupakan bentuk 

pengakuan diri untuk istiqomah dan berketatapan hati untuk selalu berpegang 

teguh dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah makna bai‟at 

sesungguhnya yang harus terpatri dalam aqidah diri manusia-manusia 

beriman.    

Dari baiat ini  akan diperoleh seorang pemimpin (khalifah) yang akan 

merangkul dan menyatukan seluruh kaum muslimin, dibawah 

pemerintahannya, dalam perspektif syariat Islam kondisi masyarakat bukanlah 
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dasar untuk menentukan status hukum satu perkara. Bagaimana pun 

kondisinya Al-Qur‟an dan Sunah Rasulullah tetap harus dijadikan sebagai 

pijakan baku.
40

 

Apa yang ada di dalam al-Qur‟an dan sunnah dari hukum-hukum 

konstitusional dan etika-etika politik dianggap sesuatu yang wajib diikuti 

dalam membentuk gambaran Islam untuk sebuah negara, tugas-tugasnya dan 

ciri khas sistem hukum di dalamnya, juga spesialisasi kewenangan yag berada 

di dalamnya. 

Prinsip-prinsip konstitusional ini dianggap seperti hak-hak Allah 

dalam bidang politik, karena sejauh mana hal itu dianggap sebagai hak umat 

Islam untuk menuntut para penguasa agar menghormati prinsip-prinsip 

konstitusional atau etika-etika politik ini, dan agar bersedia turun dari jabatan 

politik mereka dalam pemerintah, sejauh itu pula hal tersebut menjadi 

kewajiban atas setiap orang yang mampu dengan kapasitasnya sebagai 

individu, untuk memegang erat prinsip-prinsip ini dan mengajak orang lain 

untuk memegannya serta mencari penyelesaianya padanya.
41

 

Prinsip-prinsip utama menurut sebagian ulama kontemporer dari para 

ahli fikih syariat 
42

adalah tidak zalim, adil, musyawarah, dan persamaan. 

Namun, menurut sebagian ulama lagi adalah keadilan (Al-„Adalah), 

musyawarah, dan taat kepada ulil amri terhadap perintah yang disenangi orang 
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mukmin atau dibenci, kecuali bila dia memerintahkan untuk berbuat 

kemaksiatan, maka tidak boleh mendengarkannya dan taat kepadanya. Ada 

satu pendapat lain lagi yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip utama itu 

adalah sebagai berikut:
43

 

1. Musyawarah dalam hal apa saja yag wajib dimusyawarahkan dari urusan-

urusan umat Islam. 

2. Sikap tidak zalim dari penguasa tertinggi, dari para pemimpin, dan dari 

bawahannya. 

3. Meminta bantuan orang-orang kuat dan percaya dalam segala hal yang 

penguasa tertinggi wajib meminta bantuan dalam hal itu. 

Abdul Hamid Mutawalli dan Muhammad Salim Al-awa sangat sepakat 

dalam hal prinsip-prinsip utama ini. Abdul hamid Mutawalli meletakkan di 

awalnya musyawarah dan keadilan, lalu persamaan dan kebebasan, kemudian 

tanggung jawab ulil amri. Sementara Muhammad Salim Al-Awa sama 

sepertinya, namun dia menambahkan wajib taat.
44

 

1. Nilai Musyawarah 

Istilah “musyawarah” berasal dari kata musyawarat. Ia adalah 

bentuk masdar kata kerja syawara-yusyawiru yakni dengan akar kata syin, 

waw dan ra dalam pola fa‟laa. Struktur akar kata tersebut bermakna 

pokok ”menampakkan dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil 

                                                             
43

 Farid Abdul Khaliq,Op.Cit., h. 1. 
44

 M.Quraishal Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: Mirzan, 1996), h. 469. 



 

sesuatu”. Dari makna terakhir ini berasal ungkapan “syawartu fulanan fi 

amri” “Aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku”. 

Dalam Al-Qur‟an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja 

syawara, yakni asyara “memberi isyarat”, tasyawur “ berembuk saling 

menukar pendapat”, syawir “mintalah pendapat”, dan syura 

“dirembukkan”. Dua kata terakhir ini relevan dengan kehidupan politik. 

Oleh karena itu, keduanya akan ditelusuri secara sederhana.
45

 

Ayat yang pertama adalah Q.S.Asy-Syuura ayat 38: 

                         

        

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan   

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada 

mereka.
46

 

 Ayat yang kedua adalah Q.S. Ali „Imran, 159: 
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Artinya:  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
47

 

Ayat pertama menggambarkan bahwa dalam setiap persolan yang 

menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi Muhammad SAW 

selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para 

sahabatnya.
48

 Ayat kedua menjelaskan bahwa dalam ayat ini Nabi 

Muhammad SAW diperintahkan agar bermusyawarah dengan para 

sahabatnya. Perintah ini menunjukkan disyariatkannya musyawarah, dan 

mengandung hikmah agar pemimpin umat Islam, lebih-lebih uli al-amr, 

tidak meninggalkan musyawarah, karena di dalam musyawarah mereka 

dapat memperoleh pandangan dan keinginan dari masyarakat. Pada sisi 

lain, musyawarah mengandung makna penghargaan kepada tokoh-tokoh 
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dan pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam 

urusan dan kepentigan bersama.
49

 

Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi 

dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-

aturan hukum ataupun kebijaksanaan politik dalam bentuk aturan-aturan 

hukum ataupun kebijaksanaan politik. Ini dipahami dari ungkapan yang 

dipergunakan yakni syawir, bentuk imperatif dari kata kerja syawara-

yusyawiru, yang berimplikasi agar pemimpin masyarakat meminta 

pendapat dari mereka yang mempunyai kepentingan pada masalah yang 

dihadapi. 

Sepintas terkesan bahwa ayat yang berbicara tentang musyawarah 

sangat sedikit dan itupun hanya bersifat sangat umum dan global. Al-

Qur‟an memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detail. 

Al-Qur‟an hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat 

universal yang harus diikuti umat Islam. Sementara masalah cara, sistem, 

bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat tekhnis diserahkan sepenuhnya 

kepada manusia sesuai kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka 

hadapi. Jadi, 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. 
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Seandainya masalah msuyawarah ini dijelaskan Al-Qur‟an secara perinsi 

dan kaku, besar kemungkinan umat Islam akan mengalami kesulitan 

ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang.
50

  

2. Nilai Keadilan 

Kata al-adl dalam Al-Qur‟an menurut al-Baidhawi bermakna 

“pertengahan dan persamaan”. Sayyid Quthub menekankan atas dasar 

persamaan sebagi asas kemanusian yang dimiliki oleh setiap orang. 

Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan 

tertentu, sekalipun umpana yang menetapkan keadilan itu seorang 

muslim untuk orang non-muslim. 

Allah SWT menjadikan al-„adl (berlaku adil) dan Al-Qisth sama 

artinya sebab hal itu meruapakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan 

oleh Allah Yang Maha Bijaksana dari nilai-nilai menyuluruh dan kaidah-

kaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu alah sistem Allah dan syariat-

Nya, dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung. Di 

dalam Al-Qur‟an nilai keadilan di jelaskan di dalam Q.S. An-Nisaa‟‟ ayat 

59: 
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Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat
51

. 

 

Ayat  yang turun tentang ulil amri ini menerangkan bahwa mereka 

harus menyampaikan amanah kepada ornag yang berhak menerimanya, 

yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan. Dan apabila mereka 

menetapkan hukum diantara manusia, dia harus menetapkannya dengan 

adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya 

tersebut memberikan hak kepada yang berhak.
52

 

Perhatian Al-Qur‟an dengan mengukuhkan prinsip “berlaku adil” 

diantara manusia, baik dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat 

madaniyah, dan peringatan Al-Qur‟an tethadap lawanya, yaitu “berlaku 

zalim” dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat madaniyah, tampak jelas 

secara umum atau secara khusus, terhadap orang yang kita sukai atau 

orang yang kita benci, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan 

perang, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan, bak terhadap diri 

sendiri atau terhadap orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa 

“berlaku adil” adalah manhaj Allah dan syariat-Nya. Allah SWT 

mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitabnya agar manusia 
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berlaku adil.
53

 Adil adalah tujuan dalam Negara Islam, adil adalah 

menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai 

bukti sebaik-baiknya umat. 

3. Nilai Persamaan  

Masyrakat Arab sebelum Islam, sebagai telah dikemukakan pada 

bab II terdiri dari berbagai kabilah. Setiap kabilah membanggakan 

„ashabiyat (kefanatikan kepada keluarga, suku, dan golongan) dan nasab 

(asal keturunan) sehingga mereka terjerumus ke dalam pertentangan, 

kekacauan politik, dan sosial. Masyarakat mereka yang berdasarkan 

“ashabiyat itu tidak mengenal adanya persamaan antara sesama manusia. 

Satu kabilah dengan kabilah lainnya tidak saling melindungi. Satu 

kabilah adalah musuh bagi kabilah menganggap dirinya lebih unggul dari 

kabilah lain. Setiap kabilah sibuk dengan urusannya sendiri, tanpa ada 

kepedulian  sosial terhadap kabilah lain. 

Tampaknya Nabi Muhammad SAW melihat bahwa sistem 

kehidupan bermasyrakat demikian tidak manusiawi. Maka ketika beliau 

berhijrah ke Madinah dan kemudian membuat perjanjian tertulis, beliau 

menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama 

atau persamaan dalam kehidupan sosial. 

Ketetapan Piagam tentang prinsip persamaan ini dapat diikuti 

sebagai berikut: 
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1. Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak 

perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiyaaan dan tidak 

ada orang yang membantu musuh mereka (pasal 16). 

2. Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka 

memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik shahifat ini 

serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik shahifat ini (pasal 

46).
54

 

Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang 

menjamin hak-hak istimewa mereka sebagaimana hak dan kewajiban 

yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sebab, prinsip persamaan dalam 

Islam adalah pengakuan hak-hak yang sma antara kaum muslimin dan 

bukan muslimin.  

Prinsip persamaan manusia diperkuat oleh Nabi dengan sabdanya: 

النَّاُس أَََل إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد أَََل ََل فَْضَل لَِعَربِيٍّ َعلًَ أَْعَجِميٍّ َوََل يَا أَيَُّها 

 لَِعَجِميٍّ َعلًَ َعَربِيٍّ َوََل ِِلَْحَمَر َعلًَ أَْسَىَد َوََل أَْسَىَد َعلًَ أَْحَمَر إَِلَّ بِالتَّْقَىي

Artinya : “Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan 

bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keuntungan orang Arab 

atas bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab, tidak 

ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab tidak ada 

keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam 

atas orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena 

takwanya” (HR.Ahmad) 
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  Hadis ini menerangkan bahwa dari segi kemanusian tidak ada 

perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun mereka berbangsa-bangsa 

atau berbeda warna kulit. Umat manusia seluruh-Nya adalah sama. 

Keutamaan masing-masing terletak pada kadar takwanya kepada Tuhan. 

  Persamaan seluruh umat manusia juga ditegaskan oleh Allah SWT 

di dalam Q.S. An-Nisaa‟ ayat 4:
55

 

                   

                 

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

Telah menciptakan    kamu dari seorang diri, dan dari 

padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak.............(Q.S. An-Nisaa‟:4) 

  Dengan persamaan tersebut mereka dapat mengadakan kerja sama 

dalam kehidupan bernegara dan bermasyrakat, sekalipun di antara mereka 

terdapat perbedaan prinsip, yaitu perbedaan agama dan akidah. 

Sedangkan Al-Qur‟an menyoroti esensi persamaan manusia dari asal-usul 

kejadiannya. Mereka diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan 

di antara satu dengan lainnya terdapat kelebihan masing-masing, supaya 

mereka saling mengenal. Perbedaan itu dimaksudkan untuk menunjukkan 

superioritas masing-masing terhadap yang lain. Bila ini terjadi, maka ia 
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akan menafikan prinsip-prinsip persatuan, persauadaraan, persamaan, dan 

kebebasan sebagai dasar-dasar penting untuk membentuk kerja sama di 

antara semua kelompok sosial. 

  Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Piagam Madinah 

dan Al-Qur‟an pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan 

menemukan harkat dan martabat kemanusiannya dan dapat 

mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Prinsip persamaan 

juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian 

sosial anatara sesama, serta solidaritas sosial sosial dalam ruang lingkup 

sosial yang luas.
56
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BAB III 

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA 

A. Pemilihan Umum Di Indonesia   

1. Pengertian Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk 

mencapai hal itu maka pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih 

berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksnakan 

berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum ini 

harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi.
57

 

Menurut Harris G. Warren pemilihan umum, adalah kesempatan bagi 

para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan 

apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam 

membuat keputusannya itu warga negara menentukan apakah sebenarnya yang 

mereka inginkan untuk dimiliki. Menurut A. Sudiharto, pemilihan umum 

adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata 

untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
58

  

Sedangkan menurut Beetham Pemilihan umum merupakan persyaratan 

minimum Negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah 
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berjalan ketika terpenuhi beberapa karektristik, seperti pemilihan umum yang 

fair dan periodik, pertanggung jawaban negara di depan rakyat, dan adanya 

jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi.
59

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu 

merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda 

pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan 

dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. 

Semakin tinggi tikat kebebasan dalam pemilu maka semakin baik pula  

penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat 

kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini 

menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang 

ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang 

terdapat dalam menyelenggarakan pemilu. 

2. Jenis-Jenis  Pemilihan Umum 

 Pasal 22E ayat 2 menjelaskan pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil  Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

   Adapun jenis-jenis pemilu yang ada di Indonesia adalah: 
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  a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

   Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem 

pemrintahan Presidensial, dimana presiden menjalankan pemerintahan dalam 

arti yang sebenarnya, dan dalam menjalankan kekuasaanya Presiden dibantu 

oleh para mentri yang membantu Presiden tersebut. Dalam sistem 

pemerintahan ini juga Presiden menjadi kepala negara dan merangkap 

sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan umum merupakan suatu sarana agar 

terlaksananya kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan Negara 

yang demokratis berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 dan pancasila. 

   Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat mutlak, 

kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. Pemilihan umum 

juga merupakan salah satu dari perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk 

menghasilkan demokrasi sesuai dengan pancasila berdasarkan Undang 

Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemilihan umum 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dapat 

dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai 

integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
60

 

   Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden sesuai dengan asas yang diinginkan tersebut, serta demi 
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terwujudnya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bertanggug jawab perlu 

adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. 

   Dasar hukum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat 

pada: 

1). Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6A yang berbunyi: 

a). Presiden dan Wakil Presiden dipilih satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat.  

b). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabugan partai politik peserta pemilihan sebelum 

pelaksaan pemilihan umum. 

c). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan 

suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam 

pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap 

provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di 

Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 

d). Dalam dal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

yang akan dipilih, dua pasongan calon yang memperoleh suara 

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh 



 

rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat 

terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.  

e). Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 

lanjut diatur dalam undang-undang. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pertama kali 

dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sebelum diadakannya amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6 ayat (2) Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR). Telah 

kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar merupakan pilar dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia jadi semua aspek dalam bernegara dasar awal 

dari Undang-Undang Dasar 1945. 

  2). Undang-Undang Dasar 1945 No 22E Pasal 1 dan 2 

Pasal 1 berbunyi “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

dilakasanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 

lima tahun sekali”, Pasal 2 berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Dalam pasal ini 

sudah jelas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara 

langsung lima tahun sekali. 



 

3). Undang-Undang No 2 Tahun 2008 diperbahrui dengan Undang-Undang    No 

2 Tahun 2011 tentang Partai Politk 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

mengelurakan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus 

dilaksanakan untuk memperkuat kesatuan republik Indonesia yang 

demokratis, kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam 

menegakakkannya demokrasi perlu diatur dalam mewujudkan sistem politik 

untuk mendukung sistem presidensial yang efektif. Undang-Undang ini juga 

merupakan salah satu dasar hukum pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden karena partai politik memberikan kontribusi yang besar bagi sistem 

perpolitikan di Indonesia, seperti yang kita ketahui hanya partai politik yang 

berhak megajukan calon dalam pemilihan umum, begitu juga calon presiden 

dan wakil presiden dipilih partai agar dapat mencalonkan dirinya. 

4). Undang –Undang No 10 Tahun 2008 diperbahrui dengan Undang-Undang No 

8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

  Dalam Undang-Undang ini Pemilu adalah pemilihan umum tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 1 angka 1 

disebutkan pemilihan umum, selanjutnya pemilu, adalah sarana kedaulatan 

rakyat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 



 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5). Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden 

  Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada awalnya 

terdapat pada Undang-Undang No 23 Tahun 2006 yang kemudian 

diperbahrui dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengatur mekanisme pelaksanaan 

untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presidenyang memilik integritas 

tinggi, menjujung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan 

kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Undang-

Undang ini diatur beberapa substansi penting yang signifikkan antara lain 

mengenai persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib memiliki 

visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun 

sekali. 

Setelah Amandemen III Undang Undang Dasar 1945 dasar hukum 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diawali dengan adanya 

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat 1 sampai dengan 6 yang mana 

pasal tersebut merupakan dasar awal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

di Indonesia. Adapun Undang-Undang mengenai pemilihan umum tidak 



 

diatur hanya dalam satu peraturan atau Undang-Undang saja melainkan 

daitur dalam beberapa undang-undang yang mana undang-undang tersebut 

mempunyai peran masing-masing dalam konteks pemilihan umum, seperti 

halnya Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemiliha 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPR dalam kedua undang-undang ini 

menjelaskan pemilihan umum tidak hanya untuk memilih anggota badan 

eksekutif, dimana dua kedua lembaga yang penting di Indonesia. Selanjutnya 

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik, Indonesia 

merupakan negara demokrasi, dan tanpa partai politik juga tidak akan 

muncul calon-calon anggota legislatif dan eksekutif yang nantinya akan 

mengusung calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya peraturan atau 

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden, dalam undang-undang ini semua ketentuan tentang pemilihan 

umum presiden dan wakil presiden di Indonesia dibahas secara jelas dan 

terperinci. 

b. Pemiihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

  Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 UU No 08 Tahun 2012 

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud 



 

dengan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu 

untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undmag Dasar Negara Republik Tahun 1945. 

  Di Indonesia terdapat dua lembaga legislatif nasional, yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR merupakan badan 

yang sudah ada yang didirikan berdasarkan UUD 1945. Sedangkan DPD 

dibentuk pada tahun 2011 adalah lembaga jenis baru yang secara 

konstitusional dibentuk melalui amandemen UUD sebagai pergerakan 

menuju bikameral di Indonesia. Menurut Patrialis Akbar perbedaan dari 

kedua lembaga ini terdapat pada fungsi legislasi. Fungsi legislasi berkaitan 

dengan kegiatan pembentukan kebijakan publik yang disepakati bersama 

oleh para wakil rakyat atas nama seluruh rakyat yang diwakili. 

  Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan bersama akan memiliki 

kekuatan mengikat, karena itu fungsi legislasi disebut sebagai fungsi 

pembentukan undang-undang. DPR memiliki kekuatan dan kewenangan 

untuk mengajukan dan memutuskan proses pengembalian keputusan 

sebuah RUU menjadi UU. Sementara itu, DPD hanya mengajukan RUU di 

bidang tertentu, ikut membahas RUU di DPR dan memberikan 



 

pertimbangan terhadap RUU tertentu kepada DPR tanpa memiliki kekuatan 

untuk memutuskan keputusan tersebut.
61

 

  Pasal 7 UU No 08 Tahun 2018 Tentang Pemilu Anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten menjelaskan  parpol peserta pemilu 

yang yang telah memenuhi persyaratan:  

(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi 

ambang batas perolehan suara dari umlah suara sah secara nasional 

ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu berikutnya. 

(2) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada 

Pemilu pada sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta 

Pemilu setelah memenuhi persyaratan: 

a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang 

Partai Politik; 

b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi ; 

c. Memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) 

jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 

d. Memiliki kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah 

kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 
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e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) 

keterwakilan perempuan pada kepungurusan partai politik 

tingkat puusat; 

f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang 

atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada 

kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud  pada huruf 

c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; 

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepungurusan pada tingktan 

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir 

Pemilu; 

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik 

kepada KPU; dan 

i. Menyerahkan nomor rekening dan Kampanye Pemilu atas nama 

partai politik kepada KPU. 

Dasar hukum pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat 

pada:  

1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 2 yang berbunyi: 

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 



 

yang dipilih melalui pemiliha umum dan diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang. 

b) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 

dalam lima tahun di ibukota negara. 

c) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 

dengan suara yang terbanyak. 

2) Undang-Undang Dasar 1945 No 22E Pasal 1 dan 2 

Pasal 1 berbunyi “Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dilakasanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, 

Pasal 2 berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 

Daerah”. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa pemilihan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung lima 

tahun sekali. 

3) Undang –Undang No 10 Tahun 2008 diperbahrui dengan 

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD 



 

Dalam Undang-Undang ini Pemilu adalah pemilihan 

umum tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan 

umum, selanjutnya pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. 

c. Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pemilihan untuk menyelenggarakan Pilkada langsung merupakan 

keputusan politik startegis dan layak melampui nilai-nilai bahkan doktrin-

doktrin yang tertanam lebih dari setengah abad, yaitu sistem pemilihan tidak 

langsung (perwakilan). Pilkada langsung merupakan antithesis terhadap 

demokrasi perwakilan. Ini terjadi karena demokrasi perwakilan. Ini terjadi 

pemegang kedaulatan, digantikan oleh wakil-wakil rakyat yang dalam 

pelaksanaannya bersifat oligarkis dan kurang mencerminkan kepentingan 

rakyat. Bisa dikatakan bahwa pilkada langsung merupakan bagian dari kerja 

besar kita dalam proses pembelajaran demokrasi.
62

 

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004, dalam 

pemilihan Kepala Daerah dikenal dengan Pilkada (Pemilihan Kepala 
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Daerah). Namun setelah keluarnya UU No. 32 Tahun 2004, Pilkada masuk 

ke dalam rezim Pemilihan Umum, sehingga namanya Pemilu tidak hanya 

untuk memilih anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi juga 

untuk Pemilu Kepala Daerah, pada tingkat provinsi (untuk memilih 

Gubernur dan WakilGubernur) dan tingkat Kabupaten/Kota untuk memilih 

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah merupakan 

jabatan politik sekaligus jabatan publik yang bertugas mempimpin birokrasi 

untuk menggerakan jalannya roda pemerintahan, dalam fungsi perlindungan, 

pelayana publik, dan pembangunan. Sedangkan jika ditinjau dari struktur 

kekuasaan, kepala daerah adalah kepala ekseklusif di daerah, untuk 

menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi peerintahan 

tersebut.
63

 

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati, 

dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.Dalam suatu negara 

demokrasi, pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana untuk memilih 

wakil-wakil rakyat termasuk kepala daerah yang mewakili kepentingannya. 

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diagendakan setiap 

5 tahun sekali secara serentak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU 
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No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Umum Gebernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Pemilukada). 

Ciri utama dari pemilihanan Kepala Daerah secara langsung yang 

sekaligus merupakan keunggulan dari semua sistem pemilihan Kepala 

Daerah yang pernah dijalankan adalah terletak pada pergeseran pola 

pemilihan, dari model elite vote ke model populer vote yang berarti 

menggeser medan permainan politik yang semula ada di ruang tertutup ke 

ruang terbuka, yang dulu dipilih di ruang DPRD oleh elit politik menjandi 

dipilih di ruang publik secara terbuka.
64

 

3. Tujuan Pemilihan Umum 

Tujuan diselenggarakannya Pemilihan umum (pemilu) adalah untuk 

memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang 

demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang pro rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat 

sehingga terwujudnya cita-cita negara. Karena pemilihan umum (general 

election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak-hak asasi warga 
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negara yang sangat prinsipal.
65

 Selanjutnya menurut Jimly, tujuan 

penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat) yaitu:
66

 

a). Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepimpmpinan pemrintahan 

secara tertib dan damai. 

b). Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 

c).  Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. 

d).  Untuk melaksanakan prinsip HAM terhadap warga negara. 

Dari pendapat lain, adapun tujuan diadakannya pemilu sebagaiamana 

berikut:   

a). Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di Lembaga Permuswaratan atau 

Perwakilan.  

b). Memilih waki-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya 

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

c). Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahakan dasar filasafah 

negara Republik Indonesia yaitu pancasila. 

d). Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani 

rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan 

mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
67
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Ada sebuah pendapat mengatakan tujuan pemilu secara umum adalah 

sebagai berikut:  

a). Melaksanakan kedaulatan rakyat. 

b). Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat . 

c). Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD,  

serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

d). Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan  

tertib (secara konstitusional). 

e). Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
68

 

4. Asas Pemilihan Umum 

Pasal 2 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menegaskan pemilihan 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. 

a).Asas Langsung 

   Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai 

dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang 

menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya 

dengan pengawasan dari pihak agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya 

tidak diselewengkan. 
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b). Asas Umum 

   Yaitu pemilihan umum yang berlaku bagi siapa saja tidak memandang 

jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak 

setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 

tahun atau telah menikah serta sehat jasmani dan rohani (tidak gila). 

c). Asas bebas 

   Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal 

dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang di luar 

negeri. Pemilu dapat dilakukan di Negara lain yang sebelumnya telah 

melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintahan negara 

itu sendiri dan duta besar. Setiap pemilih berhak mengubah calon pemimpin 

yang akan dipilihnya tanpa anacaman atau paksaan orang lain.  

d). Asas Rahasia 

  Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain 

bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang aman, tidak 

memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Pihak 

panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan 

orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih 

tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang 

meningkatkan kualitas pemilu.
69

 

e). Asas Adil 
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   Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuannya yang sama 

termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-

pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tiddak diperbolehkan 

ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang 

pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung 

jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula 

terlambat datang dalam pemilu dan akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya 

karena alasan waktu pemilu telah habis.
70

  

  Perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan 

oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih. Hal itu untuk 

mempermudah perhitungan suara secara serentak disemua provinsi di 

Indonesia dan yang ada diluar negeri.   

f). Asas Jujur 

  Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada 

perwakilan dar keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. 

Ketika perhitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara 

pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara 

perhituangan suara tersebut. Intinya adalah perhitungan suara harus secara 

transparan, melibatkan masyrakat dan secara langsung. 
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B. Komisi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang 

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, serta Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
71

 

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilu, image KPU harus diubah 

sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi 

pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi 

terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat lebih berkualitas. Sebagai anggota 

KPU, integritas moral sebagai pelaksana Pemilu sangat penting, selain jadi 

motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat 

karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. 

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu, salah satunya 

kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dituntut 

independen dan non-partisipan. Untuk itu DPR-RI menyusun dan bersama 

pemerintah mensyahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu. Undang-undang ini merupakan perubahan atas atau 

pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilu.    
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Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilihan Umum terdapat dalam 

Pasal 22E  Ayat 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa 

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri  dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 

diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU 

seabagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap KPU sebagai lembaga Penyelenggara 

Pemilihan Umum menjalankan tugasnya secara berkesinambungan walaupun 

dibatasi oleh jabatan tertentu. Sifat mandiri menunjukkan bahwa KPU dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diatur mengenai KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilu yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU 

dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 
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dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan kepada Presiden dan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 juga mengatur kedudukan panitia 

pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang 

merupakan penyelenggara Pemilu yang bersifat ad hoc. Penitia tersebut 

mempunyai peranan penting dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilu 

dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilu secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil.
73

 

Pengangkatan atau pemilihan anggota KPU melalui beberapa tahapan di 

antaranya adalah: 

1. Presiden membentuk kenggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 

11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. 

2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk 

menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

3. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure 

Pemerintah dan masyarakat. 

4. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi 

persyratan: 

a. Memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik; 

b. Memiliki kreadibilats dan integritas; 
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c. Memahami permasalahan Pemilu; dan  

d. Memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi 

5. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan 

paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 

6. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU. 

7. Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang 

sekertaris merangkap anggota, dan anggota. 

8. Pemebntukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sebelum berakhirnya masa kenggotaan KPU.
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Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 

menyebutkan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum 

perpedoman pada asas : mandiri, jujur, kepastian hukum, tertib, kepentingan 

umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, 

dan efektivitas.
75

 

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum 

VISI  

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan Pemilihan 

Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, 
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demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

MISI 

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang 

memiliki kompetensi, kredebilitas dan kapabilitas dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum; 

2. Menyelenggrakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, 

edukatif dan beradab; 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 

bersih, efesien dan efektif; 

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara 

adil dan setara, serta menegakkan pearturan Pemilihan Umum secara 

konsisten sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku; 

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untyk berpatisipasi aktif dan 

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia 

yang demokratis.
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3. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum  

Sejarah lembaga penyelenggara di Indonesia dimulai pada 7 November 

1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah 

yang bertugas untuk menyiapkan, memimpin, dan menyelenggarakan Pemilu 

1955 guna memilih anggota Dewan Konstituante dan anggota DPR. 

Presiden Seokarno melantik pimpinan dan anggota PPI pada 28 November 

1953. Sejak itu maka lembaga yang bersifat ad hoc ini mulai menjalankan 

tugasnya. Pemilu 1955 yang dilaksanakan pada 29 Septetmber 1955 untuk 

memilih anggota DPR, dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota 

Dewan Konstituante kemudian dikenal luas sebagai pemilu pertama yang 

berlangsung damai, adil, dan demokratis. 

Penyiapan perangkat legal formal Pemilu 1955 membutuhkan waktu 

bertahun-tahun yang berselang masa beberapa kabinet. Gagasan untuk 

menggelar pemilu diumumkan kali pertama pada 5 Oktober 1945 oleh para 

pendiri bangsa, namun tidak bias segera direalisasikan akibat suasana revolusi 

kemerdekaan yang dimulai dengan Agresi Militer Belanda I dan II. Setelah 

Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konfrensi Meja Bundar 

(KMB) pada 27 Desember 1949, dan Indonesia menjadi negeri federal Republik 

Indonesia Serikat (RIS) berdasrkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 

1950, setiap kabinet pemerintah di era Demokrasi Liberal (sistem parlementer) 

berganti tidak satu pun kabinet yang berhasil membentuk undang-undang 

pemilu. 



 

Akhirnya, baru pada kabinet Wilopo, yang disokong koalisi PNI-

Masyumi-Sosialis, berhasil diajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Pemilu yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang 

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR pada 4 April 1953. Pasal 17 

UU Nomor 7 Tahun pada 4 April 1953. Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1953 

menyebutkan, “Penyelenggara pemilu terdiri atas Panitia Pemilihan Indonesia 

(PPI) yang berkedudukan di ibukota negara, Panitia Pemilihan yang 

berkedudukan di setiap daerah pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten yang 

berkedudukan di setiap kecamatan, Panitia Pemungutan Suara yang 

berkedudukan di setiap desa, dan panitia Pemilihan Luar Negeri” 

UU tersebut juga mengatur bahwa PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia 

Pemilihan (PP) ditunjuk oleh Mentri Kehakiman ditunjuk oleh Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri). Ketentuan terakhir ini sempat menimbulkan ketegangan 

antara pemerintah dengan PPI dalam menyusun kepanitian pemilu secara 

keseluruhan, karena Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1953 dengan jelas 

menyatakan bahwa PPI bertugas menyiapkan, memimpin, dan 

menyelenggarakan pemilu, yang berarti juga membuat peraturan tekhnis 

pemilu. Namun Rapat Dewan Menteri pada Mei 1954 memutuskan bahwa PP 

merupakan satu organisasi di bawah pimpinan PPI. Adapun pegawai pamong 

praja atau PNS Pemerintah Daerah (Pemda) yang karena jabatannya menjadi 

ketua badan penyelenggara pemilihan, tugasnya hanya bersifat tekhnis semata. 

Demikian juga peran Mentri Kehakiman dan Mendegri dalam pengangkatan 



 

kepanitian pemilu sifatnya hanya administratif, karena calon-calon 

sesungguhnya diplih dan diajukan oleh PPI. 

Dalam memilih calon-calon anggota PP dan PPKa, PPI berusaha 

mengakomodasi usulan-usulan partai peserta pemilu. hal ini membuat peran PPI 

sangat sentral, dan karenanya posisi keanggotaan PPI benar-benar dierubatkan 

partai-partai yang berkoalisi dalam kabinet. Kabinet Walipo yang berhasil 

mengegolkan UU pemilu ternyata gagal membentuk PPI karena tidak tercapai 

kata sepakat di antara partai-partai koalisi PNI-NU, dan beberapa partai kecil. 

Koalisi tersebut berhasil membentuk pada awal November 1953. Dalam 

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan PPI 

tertanggal 7 November 1953, ditetapkan sembilan anggota PPI. Kemudian 

melalui Kepuusan Presiden Nomor 175 Tahun 1955, tertanggal 26 Desember 

1955, dilakukan penambahan lima anggota PPI dengan masa kerja empat tahun 

seperti diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 1953.  

Pada perkembangan selanjutnya, setelah Presiden Soekarno 

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai pemberlakuan 

kembali UUD 1945, Indonesia mulai menandai masa Demokrasi Terpimpin. 

Dengan demikian, sistem Demokrasi Liberal ditinggalkan dan lembaga-lembaga 

negara yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950, termasuk PPI dengan 

sendirinya bubar atau dibubarkan. 

Pergantian dan penambahan anggota PPI sesungguhnya tidak lepas dari 

dinamika politik yang berkembang dalam sistem pemerinrahan parlementer. 



 

Seperti disebutkan sebelumnya, Kabinet Wilopo gagal menyusun PPI. 

Kegagalan ini merupakan salah satu faktor penting jatuhnya Kabinet Wilopo. 

Selanjutnya kegagalan tersebut dimanfaatkan oleh Kabinet Alisastroamidjojo 

yang menunjuk semua anggota PPI berasal dari partai koalisi, dan mengabaikan 

usulan-usulan dari kubu oposisi. Kenyataan inilah yang mengundang kritik 

keras kubu oposisi yang khawatir sekali akan independensi dan netralitas PPI 

dalam penyelenggaraan pemilu. 

Setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, pada akhir 

1969, Presiden Soeharto menjadwalkan Pemilu 1971. Bagaimana posisi, fungsi, 

struktur dan organisasi penyelenggaraan pemilu Orde Baru? Pemerintah saat itu 

menolak kehendak partai untuk terlihat dalam kepanitian pemilu. pasal 8 UU 

Nomor 15 Tahun 1969 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan pemerintah di 

bawah pimpinan presiden. Untuk melaksanakan pemilu, presiden membentuk 

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketahui oleh Mendagri. Adapun tugas 

LPU meliputi: Pertama, merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan pemilu. 

Kedua, memimpin dan mengawasi PPI, Panitia Pemilihan Daerah I (PPD I), 

Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 

Panitia Pendaftaran Pemilih (PPPh). Ketiga, mengumpulkan dan menyistemkan 

bahan-bahan dan data-data pemilu. Keempat, mengerjakan hal-hal yang 

dipandang perlu untuk melaksanakan pemilu. 

PPI yang berkedudukan di Jakarta bertugas menyelenggarakan pemilu 

DPR, serta merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk DPR, 



 

DPRD I, dan DPRD II. PPD I yang berkedudukan di ibukota provinsi bertugas 

membantu tugas-tugas PPI, yaitu menyeleggarakan pemilu untuk DPRD I, serta 

mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan 

anggota DPRD I dan anggota DPRD II. PPD II yang berkedudukan di ibukota 

kecamatan bertugas menyelenggarakan pemungutan suara, serta membantu 

tugas-tugas PPD II. PPPh yang berkedudukan di setiap desa bertugas 

menyelenggarakan pendaftaran pemilih, serta membantu tugas-tugas PPS.  

Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 1969 juga menentukan Mendagri, gebernur, 

bupati/walikota, camat dan lurah/kepala desa, masing-masing menjadi ketua dan 

merangkap anggota PPI, PPD I, PPD II, PPS dan PPPh. Selanjutnya ditentukan, 

bahwa anggota PPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul 

Mendagri, anggota-anggota PPD I dan PPD II diangkat dan diberhentikan oleh 

Mendagri atas usul gebernur, dan anggota-anggota PPS dan PPPh diangkat dan 

diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul camat. 

Setelah pemerintah Orde Baru tumbang dan digantikan pemerintah di era 

reformasi mulai tahun 1998, model penyelenggara pemilu di Indonesia kembali 

mengalami perubahan format. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap 

MPR) Nomor XIV/1998, memerintahkan Presiden B.J. Habibie untuk 

menyelenggarakan pemilu selambat-lambatnya pada 7 Juni 1999. Berkenaan 

dengan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah waktu itu 

benar-benar tidak mau mencampuri, bahkan demi menjaga netralisirnya 



 

pemerintah  menunjuk kalangan akademisi dan profesional untuk mewakili 

pemerintah dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu.
77

 

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan  oleh Komsis Pemilihan Umum (KPU). 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu 

pengganti Lembaga Pemilihan Umumu (LPU) yang dibentuk oleh Prsesiden. 

KPU telah menyelenggarakan pemilu tahun 1971 sampai pemilu 1997. 

Dasar pembentukan KPU pertama ini adalah ketetapan MPR RI Nomor 

XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR RI 

Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 Poin 5 Tap MPR 

RI No.XIV/MPR 1998 disebutkan bahwa: 

Pemilihan umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilihan 

umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur-unsur partai-partai 

politik peserta pemilu dan pemerintah, yang bertanggung jawab kepada 

presiden.
78

 

Pada saat penyelenggaran pemilu tahun 1999 aturan main diatur dalam 

UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 8 ditegaskan 

bahwa penanggung jawab pemilu adalah Presiden. Meskipun UU No. 3 Tahun 

1999 telah menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bebas 

dan mandiri, tetapi karena keanggotaan KPU berasal dari unsur politik peserta 
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pemilu dan pemerintah, kemandirian dari lembaga KPU sangat sulit terjadi  

karena terjadi conflict of interest di dalamnya, unsur keanggotaan KPU 

bukanlah unsur yang bebas dan mandiri, tetapi peserta pemilu itu sendiri. Untuk 

itu, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Pewakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dapat dikatakan merevisi kedudukan dan kemandirian KPU sebagai 

penyelenggara pemilu.
79

 

Pada prinsipnya sifat KPU tetap sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 

Tahun 2003, yaitu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hanya saja dalam 

undang-undang baru ini, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 yang telah di revisi UU 

No. 15 Tahun 2011 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yaitu: “Wilayah 

kerja KPU meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan 

tugasnya secara berkesinabungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU 

bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. 

Sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya 

yaitu bersifat tetap dan mandiri.
80

 

4. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum  

Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2011 menegaskan bahwa KPU berkedudukan 

di ibu Kota Negara Republik Indonesia. KPU Provinsi berkedudukan di ibu 

                                                             
79 Ni‟Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 

Ed. Revisi, Cet.9. h.245. 
80

 Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legaslatif), (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h.19. 



 

kota provinsi. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota 

kabupaten/kota.
81

 KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU 

Provinsi dan KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU. Dalam hal ini 

terdapat desentralisasi kewenangan KPU Provinsi untuk memberhentikan 

anggota KPU Kabupaten/Kota, termasuk mengenakan sanksi adminstratif 

kepada amggota KPU Kabupaten/Kota.
82

 

Pasal 6 (1) a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. KPU Provinsi sebanyak 5 

(lima) orang. (2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. (3) Ketua KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diplih dari dan oleh anggota. (4) 

setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak 

yang suara yang sama. (5) komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU 30% (tiga puluh persen). (6) masa keanggotaan  KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota 5(lima) tahun terhitung sejak pengucapan 

sumpah/janji.(7) sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota seabagaimana dimaksud pada ayat 6, calon anggota 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan 

dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini .
83
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5. Peran dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum 

Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara 

Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 5 ayat (1) UU  Nomor 15 

Tahun 2011 menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

bersifat hierarkis. Oleh karena itu KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan organisasi berjenjang walaupun telah 

ditentukan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing oleh Undang-

undang. KPU Provinsi adalah organ dari KPU yang harus melaksanakan dan 

mengikuti arahan, pedoman, dan program dari KPU, terutama dalam hal 

pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di 

sisi lain, dan memantau pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
84

 

Namun demikian, prinsip kemandirian juga tetap dimiliki oleh KPU 

Provinsi bahkan dari KPU nasional. Hal itu mislanya dalam hal penetapan hasil 

Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas konstitusional. Sebaliknya KPU 

nasional juga dapat memberikan sanksi apabila KPU Provinsi melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu. 

Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi, peran KPU 

Provinsi meliputi semua penyelenggara Pemilu, tidak hanya untuk Pemilu 

DPRD Provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan untuk 

pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki peran yang besar 

                                                             
84

 Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Erlangga, 2007), 

h.127. 



 

terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaannya. Untuk 

pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, KPU Provinsi juga memiliki peran dan tanggung jawab yang telah 

ditentukan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu di bawah koordinasi 

KPU. 

Pasca pelaksanan Pemilu 2009, peran penting KPU Provinsi yang sudah 

didepan mata adalah pelaksanaan Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilu Bupati/Walikota. Peran KPU nasional 

dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya 

bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain: 

a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan; 

b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan; 

c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggara Pemilu; 

d. Menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota; 

e. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenalkan sanksi administratif 

kepada anggota KPU Provinsi yang telah terbukti melakukan tindkan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang 

sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

Sedangkan fungsi KPU adalah menyelenggarakan pemilu legislatif 

(untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD), Pemilu Presiden (untuk 



 

memilih Presiden dan wakil Presiden) setiap lima tahun sekali, dan Pemilu 

Kepala Daerah.
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6. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem 

ketatnegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai 

penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-undag Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban 

Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU No.15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilhan Umum, yaitu: 

1. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah meliputi: 

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU  

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

c. Menyusun dan mentepkan pedoman tekhnis untuk setiap tahapan 

Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan 

Pemerintah; 

d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan Pemilu; 

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 
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f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 

pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

g. Menetapkan peserta Pemilu; 

h. Menetapkan dan mengemumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 

KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

hasil rekapitulasi penghitungan suaara di setiap KPU Provinsi untuk 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita 

acara penghitungan suara dan serifikasi hasil penghitungan suara; 

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya 

kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; 

j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 

mengumumkannya; 

k. Menetapkan dan mengemumkan perolehan jumlah kursi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

terpilih dan membuat berita acaranya; 



 

m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan; 

n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan 

laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 

o. Mengenakan sanksi adminstratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekertaris 

Jenderal KPU, dan pegawi Sekertariat Jenderal KPU yang terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelnggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasrkan 

rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaran Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas san wewenang KPU kepada masyrakat; 

q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dan kampanye 

dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;  

r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu; dan  

s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden meliputi: 

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 



 

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provisni, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu 

setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; 

d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan; 

e. Menerima daftar pemilih dari anggota KPU Provinsi; 

f. Memutakhirkan data pemilih berdasrkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 

Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

g. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang 

telah memenuhi persyaratan; 

h. Menetapkan dan mengemumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di 

KPU Provisni dengan membuat berita acara penghitungan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara; 

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilu dan Bawaslu; 

j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 

mengemumkannya; 



 

k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan 

membuat berita acaranya; 

l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan; 

m. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan 

laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 

n. Mengenakan sanksi admintratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekertaris 

Jenderal KPU, dan pegawai Sekertariat Jenderal KPU yang terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu berdasrkan rekomendasi Bawaslu dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

o. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 

p. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan 

mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; 

q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaran Pemilu; dan 

r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur,   

bupati, dan walikota meliputi: 



 

a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan 

Pemerintah; 

b. Mengordinasikan dan memantau tahapaan pemilihan; 

c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan; 

d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota; 

e. Mengenakan sanksi adminstratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasrkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

pearturan perundang-undangan.
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Pasal 37 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Komisi 

Pemilihan Umum dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai peraturan 

perundang-undangan dalam  hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan 
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tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden.
87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bagian Ketiga  



 

BAB IV 

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU 

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 

 

A. Penyelenggara Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Menurut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

 Pemiihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna mengahasilkan pemerintahan Negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E Ayat (5) Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilhan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh lembaga negara 

yang Independen-Non partisipan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang 

dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU)  sendiri bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri. 

 Sifat nasional disini menjelasakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

mencerminkan wilayah kerja dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara 

Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sifat tetap menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum menjalankan tugasnya secara 

berkesinambungan walaupun dibatasi oleh jabatan tertentu, dan sifat mandiri 



 

menunjukkan bahwa KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari 

pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

 Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan 

kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang 

sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, 

wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan 

menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut 

penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilatas yang 

dapat bertanggung jawabkan. 

 Sebagai penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam 

menyelenggarakan Pemilu menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, 

kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, 

efesiensi, dan efektivitas. 

 Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggara Pemilihan Umum sejak 

Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997 menjadi tanggung jawab Lembaga Pemilihan 

Umum (LPU). Namun, sejak era reformasi bergulir maka yang menjadi 

penanggung jawab penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum 

(KPU). Komisi Pemilihan Umum yang pertama (1999-2001) dibentuk dengan 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang yang terdiri 

dari unsur pemerintahan 5 (lima) orang dan partai politik 48 orang. KPU pertama 

dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. 



 

Penyelenggara pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang sangat 

signifikan, yaitu pada saat penyelenggaran pemilu tahun 1999  dalam UU No. 3 

Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pasal 8 menegaskan bahwa penanggung 

jawab pemilu adalah Presiden. Meskipun UU No. 3 Tahun 1999 telah 

menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bebas dan mandiri, 

akan tetapi keanggotaan KPU masih berasal dari unsur politik peserta pemilu dan 

pemerintah yang dapat menyebabkan conflict of interest.  Sejak di amandemen 

UU No.13 Tahun 1999 yang digantikan UU No. 12 Tahun 2003 dapat dikatakan 

telah merevisi kedudukan dan kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu 

yang dimana sifat KPU yaitu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

Adapun keberadaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia 

untuk pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah 

digantikan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Menurut pasal 3 

Undang-Undang No. 15 Tahun 20111 menyatakan bahwa, “Wilayah kerja KPU 

meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan 

tugasnya secara berkesinambungan dan adapun dalam menyelenggarakan Pemilu, 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri bebas dari pihak mana pun berkaitan 

dengan tugas dan wewenangnya. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas dan wewenang yang 

lebih luas, karena KPU selaku penyelenggara pemilu tidak hanya menjalankan 

kegiatan, tetapi juga menyiapkan dan mengatur segala sesuatu agar kegiatan 

berhasil yang telah diuraikan dalam pasal 8 Undang-Undang No 15 Tahun 2011.  



 

Secara umum, proses pemilu adalah salah satu perhelatan demokrasi yang 

cukup panjang waktunya. Dimana Komisi Pemilihan Umum selaku 

penyelenggara dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu tidak terlepas dari 

berbagai sejumlah tantangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Sejumlah tantangan yang di hadapi adalah: 

6. Intimidasi  

Intimidasi pasti dialami pada saat pemantau pemilu melaksanakan 

tugasnya. Bentuk intimidasi ini sangat terbuka karena pemerintah pada saat 

itu sangat represif dengan kelompok yang dianggap kritis atau oposisi dengan 

pemerintah. Akibatnya, pemantauan pemilu secara jujur dan adil dan sesuai 

dengan standar pemilu demokratis dianggap sebagai bentuk perlawanan yang 

dilakukan KIPP. KIPP melaksanakan tidak dapat secara maksimal. Misalnya, 

aktivitas rukrutmen dan pelatihan kepada relewan yang dihentikan oleh aparat 

di sejumlah daerah.  

7. Bantuan pihak ketika  

Dana memang dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan. Sebagai lembaga 

yang berjalan dan melakukan tugasnya pastilah mempunyai sumber-sumber 

daya, termasuk sumber keuangan/finansial. Dalam undang-undang sudah 

tercantum bagaimana persyaratan lembaga pemnatau menjalankan fungsinya, 

salah satunya adalah aktifitas pemantauan menggunakan atau mencari dana 

sendiri, bukan berdasarkan pada anggaran negara lagi tidak dapat dimungkiri 



 

bahwa bantuan internasional membantu lembaga pemantau untuk melakukan 

pemantauan. Selain itu adanaya bantuan dari para ahli internasional juga 

membuka pradigma bagi para pemantau Indonesia. Namun memang bantuan 

dana dari pihak internasioanl tidak bisa selamanya tersedia untuk lembaga-

lembaga pemantau di Indonesia. 

Jumlah negara yang menyediakan hibah untuk pemantauan semakin 

berkurang, sedangkan dana yang dihibahkan oleh negara yang masih 

mengalokasikan hibah juga semakin kecil. Tetapi semakin berkurangnya 

bantuan dari internasional untuk aktivitas pemantauan menjadikan lembaga 

pemantau semakin berkreasi dalam mengembangkan metode pemantauan. 

Oleh karena pemantaun dilakukan tidak hanya terpusat pada hari pemungutan 

suara, terdapat tahapan lain dalam pemilu yang dapat dipantau dan tidak 

mebutuhkan dana yang besar. Selain itu, metode pemantau pun sekarang bisa 

dilalakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tidak perlu 

megumpulkan massa yang banyak di satu tempat.  

8. Laporan yang tidak ditindakdilanjuti 

Aktifitas pemantau yang utama adalah bagaimana lembaga pemantau 

memantau jalannya penyelenggaraan pemilu dengan menyerahkan laporan 

atas temuan-temuan yang ditemukan. Biasanya terdapat kesenjangan 

penangan perkara dari satu pihak hukum ke penegak hukum lainnya dan 

adanya disparitas jumlah laporan dengan tindak lanjutnya oleh penegak 

hukum. Bawaslu menerima cukup banyak laporan dan temuan pelanggaran, 



 

tetapi dalam skala kecil perkara itu bisa diteruskan dan ditindakdilanjuti oleh 

kepolisian, kejaksanaan, dan pengadilan. 

Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga pemantau tidak semua merupakan 

pelanggaran. Hal ini mengingat Bawaslu juga melakukan vertifikasi kepada 

pelanggaran pemilu yang telah dilaporkan. Biasanya banyak yang dilaporkan 

dari lembaga pemantau, tetapi pada kenyataannya dari tidak semuanya 

terselesaikan. Misalkan jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi 

sebanyak 5.121 perkara, hanya sebanyak 3.763 perkara yang ditindaklanjuti 

KPU. Artinya, dari seluruh pelanggaran yang dilaporkan Bawaslu, hanya 

32,09% yang tertangani hingga putusan pengadilan.
88

 

Adapun hambatan yang telah dialami  dalam menjalankan proses pemilu 

yaitu pada  penyelenggaran Pilkada serempak pada tahun 2015. Yang dimana di 

beberapa kasus, karakter konstitusional KPU tak bisa menjamin penyelenggara 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota berfungsi denga baik dalam relasinya dengan 

lembaga pengawas. Di beberapa daerah pun, hirarkis KPU sangat kesulitan 

menjamin kesesuaian hukum untuk membatalkan calon-calon bermasalah pidana. 

Salah satunya, KPU pusat belum kuat berkewenangan memberhentikan 

komisioner provinsi dan kabupaten/kota yang berpelanggaran berat, seperti 

berpihak. Para komisioner di provinsi dan kabupaten/kota lebih takut dengan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). seperti Pilkada Kota 
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Balikpapan, kasus Pilkada Balikpapan menjadi bukti tak bisa menjaminnya KPU 

pusat terhadap komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berpihak. KPU 

Kota Balikpapan meloloskan Heru Bambang Sijarudin Mahmud padahal 

Sijarudin berijazah palsu.
89

 

Berangkat dari hambatan dalam penyelenggaran Pilkada serempak 2015, 

tidak dapat dipungkiri bahwa di sebagian daerah pada pilkada 2018 menyisakan 

beberbagai macam persoalan yang menjadi kendala keberlangsungan pemungutan 

suara selalu saja terjadi, tetapi tak signifikkan. Contohnya kendala kondisi cuaca, 

lambatnya distribusi logistik ke tempat pemungutan suara, akurasi daftar pemilih, 

dugaan politik uang, surat suara hilang dan terjadinya pemungutan suara ulang di 

beberapa TPS.
90

 

Berkenaan dengan hal tersebut, tantangan ke depan adalah bagaimana 

negara melihat ini sebagai bagian dari upaya publik untuk melibatkan diri dalam 

proses pemilu. Hal ini harus dimaknai sebagai kesadaran politik warga negara 

untuk turut bertanggung jawab menciptakan sistem dan produk politik yang 

bersih dan sehat. Tentu hal ini menjadi menguat jika partisipasi publik juga diakui 

sebagai bagian dari proses pemilu itu sendiri. Misalnya, dalam perkembangan 

teknologi saat ini,  laporan pelanggaran pemilu. Ke depan perlu dibuka peluang 

dan potensi ini sekaligus sebagai upaya mengantisipasi perkembangan dan 
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perubahan yang terjadi dalam publik kita. Termasuk di dalamnya perkembangan 

media sosial yang menjadi salah satu acuan respons publik.  

Penyelenggara pemilu oleh KPU yang telah penulis jelaskan disini hanya 

dibatasi Pemilihan Umum Kepala Daerah. 

B. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum Oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

 Sebagaimana agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi 

hubungan antara manusia dengan Khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia. 

Telah kita ketahui mengenai pengangkatan pemimpin, Islam lebih 

memperkenalkan pada awal pemerintahan Islam saat dipegang oleh para 

Khulafaur Rasyidin, hal disebabkan karena ketika Nabi Muhammad SAW 

diangkat menjadi seorang pemimpin tidak melalui suksesi melainkan melalui 

pesan-pesan yamg disampaikannya dalam Al-Qur‟an. 

 Dalam Islam mekanisme pemilihan pemimpin yang telah dicontohkan 

dengan sejarah pengangkatan khulafaur Rasyidin, dimana pada saat itu 

merupakan panutan dalam menjelaskan sistem ketatanegaraan dalam Islam. Jika 

dilihat dari kekhalifahan itu sendiri ada beberapa metode yang digunakan dalam 

pengangkatan khalifah dalam pemilihan negara dalam Islam, yaitu Pertama, 

Pemilihan dan Kedua penunjukkan khalifah sebelumnya. Dimana telah kita 

ketahui bahwa pengangkatan khalifah Abu Bakar dan Ali Bin Abi Tholib melalui 

proses pemilihan yang dilakukan Ahlul Halli Wal Aqd, ahlu halli wal aqd 



 

merupakan sekelompok orang terpecaya yang mampu memikul tanggung jawab 

dan amanah dalam memilih kepala negara yang memenuhi kriteria, serta dapat 

mengantarkan umat dalam kesejahteraan. Metode pengangkatan khalifah 

selanjutnya menggunakan wasiat, yang mana telah kita ketahui khalifah Umar bin 

Khathab dan Utsman bin Affan menjadi khilafah atas wasiat khilafah 

sebelumnya. Pemilihan pemimpin dalam Islam yang telah penulis jelaskan disini 

hanya dibatasi Pemilihan kepala negara setelah Rasulullah SAW wafat atau bisa 

disebut pada masa Khulafaur Rasyidin. 

 Pemilihan pemimpin dilakukan dengan berbagai cara yaitu: musyawarah 

yang dilakukan oleh umat Islam untuk memilih pemimpin, setelah itu pemilihan 

pemimpin yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaitan secara bersamaan. 

Pemilihan yang dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqd, yaitu pemilihan melalui 

perwakilan atau dewan formatur pada masa tersebut, yang pada akhirnya akan 

dilakukan dengan cara bersamaan oleh umat Islam.  

 Islam adalah agama yang universal artinya semua nilai-nilai yang diajarkan 

dapat dipratekkan dalam kehidupan sosial bermasyrakat dan bernegara. Diantara 

nilai-nilai yang dapat dijadikan sandaran perpijak adalah nilai musyawarah, nilai 

keadilan, nilai persamaan, nilai amanah, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang 

terkandung dalam Islam yang dapat diselenggarakan dalam pemerintahan. 

Kemudian apakah nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan di negara-negara 

demokrasi seperti halnya Indonseia. Di dalam konstitusi dijelaskan bahwa 

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan yang menganut sistem demokrasi. 



 

Umumnya negara yang menganut paham demokrasi mencantumkan adanya 

penegakkan hak asasi manusia, dimana dalam melaksanakan hak asasi manusia 

harus adanya nilai-nilai persamaan, keadilan, serta adanya pelaksanaan pemilahan 

umum agar terpilihnya sebuah negara yang berdemokrasi. 

 Prinsip-prinsip kontitusional dianggap seperti hak-hak Allah dibidang 

politik, karena sejauh mana hal itu dianggap sebagai hak umat Islam untuk 

menganut para penguasa agar menghormati prinsip-prinsip konstitusional atau 

etika politik. Menurut beberapa ulama prinsip-prinsip utama itu adalah nilai 

musyawarah, nilai keadilan, dan nilai persamaan.  

 Nilai musyawarah dijelaskan dalam Q.S. As-Syura ayat 38:  

                         

        

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan   Tuhannya 

dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan 

kepada mereka.  

 Ayat tersebut menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang 

menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi Muhammad SAW selalu 

mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. 

 Nilai keadilan dapat dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa‟ ayat 59:  



 

                        

                           

 

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat
91

. 

  Ayat  yang turun tentang ulil amri ini menerangkan bahwa mereka harus 

menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara 

umum yang harus dilaksanakan. Dan apabila mereka menetapkan hukum 

diantara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa 

tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut memberikan hak kepada yang 

berhak. 

  Nilai persamaan dapat diperkuat oleh Nabi dengan sabdanya : 

َوََل يَا أَيَُّها النَّاُس أَََل إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد أَََل ََل فَْضَل لَِعَربِيٍّ َعلًَ أَْعَجِميٍّ 

 لَِعَجِميٍّ َعلًَ َعَربِيٍّ َوََل ِِلَْحَمَر َعلًَ أَْسَىَد َوََل أَْسَىَد َعلًَ أَْحَمَر إَِلَّ بِالتَّْقَىي

Artinya : “Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan 

bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keuntungan orang Arab 

atas bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab, tidak 

ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab tidak ada 

keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam 

atas orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena 

takwanya” (HR.Ahmad) 
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Hadis ini menerangkan bahwa dari segi kemanusian tidak ada 

perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun mereka berbangsa-bangsa atau 

berbeda warna kulit. Umat manusia seluruh-Nya adalah sama. Keutamaan 

masing-masing terletak pada kadar takwanya kepada Tuhan. 

Indonesia ialah sebuah negara yang memiliki banyak agama. Adapun 

agama-agama yang di anut seperti agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 

Budha dan Koghucu. Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar ummat 

Muslim di dunia. Islam menjadi mayoritas, namun Indonesia bukanlah negara 

yang berasaskan Islam. Islam datang ke negara Indonesia kareana pada saat itu 

negara Indonesia merupakan pusat perdagangan di daearah Asia bahkan 

mendunia. Terutama dikawasan kesultanan Sriwijaya. Budaya Islam yang sangat 

kuat pengaruhnya terhadap kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia juga 

berpengaruh kepada hal-hal yang berkaitan dengan praktek kenegaraan.  

Salah satu hal yang membuktikan bahwa Indonesia begitu kuat dengan 

nilai-nilai keislamannya adalah dilihat dari praktek nilai musyawarah dalam 

Islam di jalankan fungsinya oleh Ahlu Halli wal Aqdi sebagai lembaga 

perwujudan dari rakyat Indonesia juga dikenal istilah Lembaga Legislatif, suatu 

badan perundang-undangan bagi Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan 



 

Rakyat (MPR), terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum.
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 Selanjutnya adalah penerapan nilai keadilan juga dapat dilihat dari 

penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemiliha Umum (KPU) 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dimana lembaga tersebut yang 

menyelenggarakan pemilu menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, 

kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesonalitas, akuntabilitas, 

efesiensi, dan efektivitas.  Kemudian dalam visinya, KPU selaku penyelenggara 

Pemilu yang memilki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. 

Sedangkan misinya adalah penyelenggara Pemilu secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. 

 Dari uraian diatas dapat di ketahui mengenai pengaruh ketatanegaraan 

Islam terhadap penyelenggara Pemilu oleh KPU adalah nilai-nilai berupa nilai 

musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan dalam hal ini hanya sebatas teori.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah diuraikan secara rinci dalam pembahasaan pada bab-bab 

sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan dengan rumusan masalah yang 

telah ditemukan yaitu: 

1.   Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejak era 

reformasi bergulir maka penanggung jawab penyelenggara Pemilu adalah 

KPU. Sebelumnya UU No. 3 Tahun 1999  menyebutkan bahwa Pemilu 

diselenggarakan oleh KPU yang bebas dan mandiri, akan tetapi 

keanggotaan KPU masih berasal dari unsur politik peserta Pemilu.Sejak di 

amandemen UU No. 13 Tahun 1999 yang telah digantikan UU NO. 12 

Tahun 2003 dikatakan kedudukan dan kemandirian KPU sebagai 

penyelenggara Pemilu yang dimana sifat KPU, yaitu bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri. Untuk pertama kalinya Penyelenggara Pemilu di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah 

digantikan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Yang dimana  

KPU selaku lembaga penyelenggara menurut pasal 2 UU No. 15 Tahun 

2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu 

berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, 



 

kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, 

akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.  

2. Pandangan fiqih siyasah terhadap penyelenggara Pemilihan Umum oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam, 

hal ini bisa dilihat dari konsep musyawarah, persamaan dan keadilan yang 

telah berjalan dengan semestinya, namun dalam pratiknya masih terdapat 

tidak kesuaian. 

 

B. Saran-saran 

Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan mengenai pelaksanaan 

pemilihan umum di Indonesia yang merupakan salah satu penganut demokrasi 

terbesar di dunia. Di bawah ini merupakan saran dari penulis sebagai warga 

negara Indonesia dalam usaha untuk perubahan Indonesia kearah yang lebih 

baik lagi: 

1. KPU selaku penyelenggara Pemilu yang Independen harus mendengarkan 

aspirasi masyarakat bukan lagi mendengarkan partai politik terlebih 

mendukung salah satu partai politik untuk bisa memenangkan pemilihan 

umum hal ini untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. 

2. Para pemilih agar memilih sebuah pilihan dengan berdasarkan hati nurani 

sesuai dengan perubahan yang diinginkan. 

3. Harus ada ada pembenahan dalam pendataan para calon pemilih agar tidak 

terjadi kecurangan seperti pemilihan umum yang sudah berlangsung. 



 

4. Teruntuk partai politik yang menjadi peserta pemilu agar lebih 

menghormati dengan segala aturan yang telah di buat oleh para anggota 

DPR dan KPU demi terlaksananya pemilu yang damai, jujur dan 

transparan. 
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