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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam 

mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan 

politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah 

aturan yang mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau 

partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena 

demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang 

dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh 

proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.
1 

Dalam pepatah latin dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan 

(vox populi vox Dei). Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak boleh 

dikompromikan dengan apa dan siapa pun, sehingga kehendak rakyat seakan-

akan kehendak Tuhan. Di samping itu, ada juga pepatah yang 

mengatakankekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi (salus populi 

supremelex). Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 

bahwarakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan 

tertinggidalam suatu negara. Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan 

bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat.
2
 

Dasar hukum penyelenggaraan pemilu legilsatif adalah Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara 

untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.
3
 

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen terpenting 

dalam sistem politik demokratik modern. Pemilu bahkan telah menjadi salah 

satu parameter utama yang secara mondial diakui masyarakat internasional 

untuk melihat demokratis tidaknya suatu negara. Walau pada saat yang lain, 

pemilu seringkali dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rejim 

yang otokratik. Karena dalam kenyataannya, masyarakat internasional kini 

hampir menyepakati bahwa tidak ada satu pun negara yang dikategorikan 

sebagai negara demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilu, terlepas 

dari bagaimana kualitas pelaksanaannya. 

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang 

terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam 

proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui 

pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta 

membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat 

diharapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana 

untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian 

pemerintahan secara teratur.
4
 

Pemilihan kepala daerah yang kemudian disingkat menjadi Pilkada 

adalah salah sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan 
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siapa pemimpin yang akan menjalankan system pemerintahan. Dimana para 

calon pemimpin daerah ini kelak akan dipilih oleh masyarakat setempat. 

Menurut “PP NO 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan 

dan pemberhentian kepada daerah dan wakil kepala daerah” telah 

menjelaskanbagaimana tata cara melakukan pilkada, dimulai dari cara 

pemilihannya, cara mencalonkan diri beserta syaratnya serta anggarannya 

termasuk dana kampanye. 

Politik  tidak  dapat  terlepas  dari  pemerintahan   yang  harus 

didasarkan pada keadilan  yang menjadi tanggung jawab  utamanya.
5
 Dengan 

dalil yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90.
 

                              

               

 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

 

Dari banyak  definisi  di atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa 

siyasah  dan politik mempunyai  kesatuan  makna,  dengan  mengacu pada 

definisi yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan 

menghindarkan dari kemafsadahan. 

Pemilu  diklarifikasikan  ke dalam  siyasah  dusturiyah  yang berarti  

siyasah yang berhubungan  dengan  peraturan  dasar  tentang bentuk   

pemerintahan,   batasan-batasan   kekuasaan,   cara   pemilihan kepala negara, 
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batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan 

hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara 

penguasa dan rakyat.
6
 

Pemilu juga dapat diartikan  dengan  kata musyawarah,  dan mengacu 

pada Al Qur’an surat As Syura ayat 38, yaitu:. 
 

                                 

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 (Q.S. As-Syuura: 38). 

 

Sesuai  dengan  Al  Qur’an  surat  as-Shura  ayat  38  tampak betapa 

sangat  signifikannya  peran musyawarah  dalam politik secara Islami,  

namun  begitu  Islam  menyerahkan  sepenuhnya  model musyawarah yang 

dipilih sesuai dengan pertimbangan kaum muslmin. Demikian ini karena 

Islam sebagai agama universal hanya memberikan dasar-dasar yang umum 

saja agar dapat disesuaikan dengan semangat tiap zaman dan tempat yang 

senantiasa mengalami perubahan. 

Dalam proses Pilkada Provinsi Riau tentunya sangat dibutuhkan peran 

dari para tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, 

karena sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat tokoh agama 

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

terdapat di masyarakat, Tokoh agama punya kharisma tersendiri yang dapat 
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dan mampumerubah sifat, cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk 

menjadi yang lebih baik. 

Keberadaan  Tokoh Agama di Indonesia  mempunyai  kedudukan  yang 

tinggi dalam kehidupan sosial, tidak hanya masalah sosial keagamaan tetapi 

juga masalah politik.  Sosok   toko ulama   merupakan   tokoh   sentral   dalam 

kehidupan sebuah pesantren. Dengan integritas, kewibawaan, dan kharisma   

kepemimpinannya   seorang  kyai  menjadi     panutan  bagi seluruh anggota 

keluarga, para santri dan bagi komunitas   lingkungan dan diluar pesantrennya. 

Dalam kaitannya dengannya Pilkada Provinsi Riau 2018 yang dilakukan 

di Kecamatan Kandis partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari peranan 

para tokoh agama dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif dalam 

berpartisipasi terhadap Pilkada Provinsi Riau 2018 yang dilakukan.Salah satu 

tujuan terpenting dalam Pilkada Provinsi Riau 2018  adalah memilih pemimpin 

yang berkualitas. Kualitas pemimpin itu dapat diukur oleh berbagai instrumen 

seperti tingkat pendidikan dan kompetensi. 

Memperhatikan kasus dan masalah  yang terjadi terhadap pengaruh 

tokoh agaman dalam pemilihan, yang dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian secara 

ilmiah dengan judul “PARTISIPASI POLITIK TOKOH AGAMA ISLAM 

KECAMATAN KANDIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

PROVINSI RIAU 2018 DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH 

SIYASAH ” 
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B. Batasan Masalah 

Melihat permasalahan-permaslahan yang terjadi pada prilaku Pilkada 

Provinsi Riau 2018 maka peneliti membatasi hanya partisipasi politik tokoh 

agama islam Kecamatan Kandis pada Pilkada Provinsi Riau 2018.  

 

C. Rumusan Masalah 

Melihat batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam 

proposal ini  sebagai berikut: 

1. Bagaimana partisipasi politik tokoh agama islam Kecamatan Kandis pada 

Pilkada Provinsi Riau tahun2018 ? 

2. Bagaimana tinjaun fiqih siyasah terhadap partisipasi politik tokoh agama  

islamKecamatan Kandis  pada Pilkada Provinsi Riau tahun 2018? 

 

D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi politik tokoh agama 

islamKecamatan Kandis pada Pilkada Provinsi Riau 2018. 

b. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap partisipasi politik 

tokoh agama islam Kecamatan Kandis  pada Pilkada Provinsi Riau 2018 

2. Manfaat penelitian 

a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperjelas  dan 

memperluas ilmu pengetahuan penulis. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman,terutama bagi 

masyarakat kandis terhadap partisipasi politik tokoh agama Kecamatan 

Kandis pada Pilkada Provinsi Riau 2018. 

c. Sebagai  karya tulis dalam memenuhi syarat akan memperoleh 

menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) atau sarjana Hukum 

Tata Negara Siyasah pada Fakultas Syri’ah Dan  Hukum UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dilakukan di Kecamatan 

Kandis Kabupaten Siak  yang mempunyai desa sebanyak 11 buah dengan 

jumlah penduduk 52.566 jiwa. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek penelitian ini adalah tokoh agama islam di 

Kecamatan Kandis  Sedangkan objek dalam penelitian ini partisopasi 

politik tokoh agama. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 60 orang berupa  da’i 

toko agama yaitu Imam Masjid, Ketua MUI, tokoh Muhammadiyah, tokoh 

NU yang terdapat di kecamatan Kandis maka untuk mengambil samplenya 

dengan cara Random sampling yaitu peneliti memilih sendiri  responden 

yang akan dijadikan sample sebanyak 2 orang tokoh agama  perdesa untuk 
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diminta data secara valit. Maka keseluruhan sampelnya 22 orang tokoh 

agama. 

4. Sumber data penelitian  

a. Sumber data  

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperolah.
7 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh agama 

kecamatan kandis yang sudah mengikuti Pilkada Provinsi Riau 2018.  

b. Jenis data 

1) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

seuatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya, 

pengumpulana data tersebut dilakukan secara khusus untuk 

mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. 

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah 

dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh 

pihak lain dengan tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset 

yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

untuk menunjang penelitian ini, yaitu:  

a. Observasi 

Observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung subjek penelitian 

guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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b. Wawancara 

Wawancara yaitu dengan melakuakn tanya jawab kepada informan.
8 

Adapun pilihan jawaban disesuaikan dengan pertanyaan yang 

diberikan.hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih valid 

kebenarannya dan terarah.. 

c. Dokumentasi 

Metode ini berupa dokumentasi terhadap catatan-catatan skripsi 

sebelumnya. 

d. Studi kepustakaan 

Untuk studi kepustakaan ini peneliti menggunakan teori-teori yang 

berkaitan dengan manajemen pengawasan 

6. Metode Analisis data  

Metode analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu menganalisa data yang ada dengan mengklasifikasikan 

data-data berdasarkan kategori dari persamaan jenis data tersebut dan 

kemudian diuraikan. 

7. Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan 

data yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan 

penelitian 

                                                             
8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta. 2002), hal.12 



10 
 

b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus 

kemudian menyimpulkan secara umum 

c. Deduktif, yaitu mencari data-data yang umum kemudian disimpulkan 

secara khusus. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan  menguraikan antara lain mencakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB  II  GAMBARAN UMUM  KECAMATAN KANDIS 

 Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah 

Kecamatan Kandis, Srtuktur Kecamatan dan visi misi 

kecamatan Kandis. 

BAB III   LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini akan menguraikan tentang  teori-teori yang 

berkaitan pengertian toko agama, tujuan  demokrasi, UU 

Pilkada dan Faktor-faktor Pilkada  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    

 Pada bab ini penulis menguraikan partisipasi politik tokoh 

agama Kecamatan Kandis pada Pilkada Provinsi Riau 2018 dan  

partisipasi politik tokoh agama Kecamatan Kandis pada Pilkada 

Provinsi Riau 2018 ditinjau dari perspektif  fiqih siyasah.. 



11 
 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab penutup yang dijelaskan dengan beberapa kesimpulan yang 

di ringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian 

dilanjutkan dengan menemukakan beberapa saran. 

 


