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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh siyasah, kepala negara dikenal juga dengan sebutan

imamah dan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan

tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh

kalangan Syi’ah, sedangkan istilah khalifah lebih populer penggunaannya

dalam masyarakat Sunni.1 Di samping itu, kata imam sering dikaitkan dengan

shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara

imam yang berkedudukan sebagai kepala negara dan imam dalam arti yang

mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-Imamah

al-Kubra sedangkan yang kedua sering disebut al-Imamah Shugra.2

Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala negara “pengganti”

Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak

maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan

agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik

dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam

pribadi Abu Bakar dan khulafa’ al-rasyidin.3

Di dalam literatur Islam pemilihan kepala negara itu dilakukan oleh

ahl al-hall wa al-‘aqd yang secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang

1Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

2 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 56.

3 Ibid, h. 59.
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memutuskan dan mengikat. Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-‘aqd adalah

lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara

masyarakat. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai

golongan dan profesi. Merekalah yang bertugas menetapkan dan mengangkat

kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.4

Pada masa Rasul, ahl al-hall wa al-‘aqd adalah para sahabat. Yaitu

mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain

yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, para pemuka sahabat yang

sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-pertama masuk Islam

(al-sabiqun al-awwalun), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan

pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi

terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari

kaum Ansar maupun dari kaum Muhajirin. Mereka itu jelas bukan pilihan

rakyat secara resmi. Tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah

masyarakat, karena itu Nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-

tugas muamalah dan kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam

musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka

kepada orang-orang pilihan tersebut.5

Pada masa khulafa’ al-rasyidin polanya tidak jauh berbeda dari masa

Nabi. Golongan ahl al-hall wa al-‘aqd adalah para pemuka sahabat yang

sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman

dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk “Team Formatur” yang

4Muhammad Iqbal, op.cit, h. 138.

5 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 71.
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beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat.6 Pada

pemilihan atau penunjukan khalifah Ali cukup dilakukan oleh warga ibu kota

saja (madinah), tidak seluruh rakyat yang tidak mengenal kandidat.7

Menurut al-Mawardi syarat yang mutlak dipenuhi oleh ahl al-hall wa

al-‘aqd adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang

akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga

tidak salah dalam memilih kepala negara.8 Rasyid Ridha juga mengajukan

persyaratan yang sama.9 Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan ahl al-

hall wa al-‘aqd dapat menentukan siapa di antara ahl al-imamat yang pantas

menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan mampu

memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.

Indonesia adalah negara demokrasi,10 di mana kekuasaan tertinggi

berada di tangan semua rakyat.11 Rakyat memiliki peran penting dalam

pemilihan pemimpin, di mana pemimpin itu ditunjuk langsung oleh rakyat

melalui pemilu. Mekanisme pemilihan secara langsung diyakini sebagai

6Ibid.

7Lihat Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), cet. ke-2, jilid 8, h. 305.

8 Muhammad Iqbal, op.cit, h. 139.

9Suyuthi Pulungan, op.cit, h. 70.

10Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut. Lihat : Firdaus, Pancasila, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), cet. ke-1, h. 82.

11Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, (Jakarta : Kencana,
2008),  h. 61.
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solusi ke arah penguatan demokrasi sekaligus mengembalikan kepercayaan

publik terhadap pemerintah yang berkuasa.12

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 mengatakan

kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi (salus populi supreme

lex). Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa

rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam suatu negara.13 Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa

hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat.14

Di negara demokrasi juga menganggap semua suara itu sama atau

dikenal dengan prinsip “one person one vote”.15 Hal ini mengandung makna

suara profesor dengan pemulung, ulama dan perampok tidak ada beda. Hal ini

dikhawatirkan bahwa kepala negara yang akan terpilih bukan yang

berkualitas, tetapi hanya populer di kalangan masyarakat yang sebagian besar

tingkat pendidikan dan kesadaran politiknya masih rendah. Juga

dikhawatirkan bahwa kepala negara yang akan terpilih hanyalah tokoh

kharismatik, tetapi tidak berkualitas.

12 Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi & Politik Desentralisasi,
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), h. 25.

13 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI), cet. ke-5, h. 292.

14 Jaih Mubarok, Fiqh Siyasah, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 47.

15Miftah Thoha, op.cit, h. 63.
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Sebagai pemilih sudah selayaknya mengetahui kriteria pemimpin yang

ideal. Teori tentang analisis kepemimpinan berdasarkan ciri yang dalam

bahasa Inggris dikenal dengan “traits theory” memberi petunjuk bahwa ciri-

ciri ideal tersebut adalah : 1) pengetahuan umum yang luas, 2) kemampuan

untuk bertumbuh dan berkembang, 3) sifat inkuisitif, 4) kemampuan analitik,

5) daya ingat yang kuat, 6) kapasitas integratif, 7) kemampuan berkomunikasi

secara efektif, 8) keterampilan mendidik, 9) rasionalitas, 10) objektivitas, 11)

pragmatisme, 12) kemampuan menentukan skala prioritas, 13) kemampuan

membedakan yang urgen dan yang tidak penting, 14) rasa tepat waktu, 15)

rasa kohesi yang tinggi, 16) naluri relevansi, 17) keteladanan, 18) kesediaan

menjadi pendengar yang baik, 19) adabtabilitas, 20) fleksibilitas, 21)

ketegasan, 22) keberanian, 23) orientasi masa depan, 24) sikap yang

antisipatif.16

Berkenaan dengan kriteria pemilih menurut undang-undang, dalam hal

ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang

pemilihan umum kepala negara adalah sebagai berikut :

Pasal 27 :

1. Warga Negara Indonesia yang pada waktu pemungutan suara telah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin

2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftar oleh

penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih.

Pasal 28 :

16 Sondang P.Siaglan, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta : PT Rineka Cipta,
1999), h. 75-76.
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Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih.17

Pemilih yang cerdas dan bijaksana, tentunya akan berbeda dengan

pemilih yang asal pilih, atau memilih karena uang. Bila satu suara itu sangat

berharga sudah selayaknya sikap pragmatisme dalam memilih pemimpin,

ditinggalkan. Pemilih yang cerdas dan bijaksana akan memilih pemimpin

yang amanah, melindungi rakyat dan bekerja untuk kemaslahatan umum.

Bukan yang ambisi kekuasaan, yang mengutamakan kepentingan pribadi atau

kelompok, dan kepentingan rakyat diabaikan.

Pemilih yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik dan begitu

pula sebaliknya, karena tidak mungkin ulama’ memilih juhala’ sebagai

pemimpinnya, di samping itu banyak yang sudah mengkaji kriteria pemimpin

namun seakan terlupakan mengkaji tentang kriteria pemilih, karena rakyat

memegang peranan penting dalam pemilihan pemimpin era demokrasi

selayaknya dikaji pula kriteria pemilih yang baik.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, penulis

merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dalam sebuah skripsi yang

berjudul “Kriteria Pemilih Dalam Memilih Kepala Negara Menurut UU

Nomor 42 Tahun 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan

beberapa pokok permasalahan, yaitu :

17 Lihat UU Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 Bab V.
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1. Apa kriteria pemilih dalam memilih kepala negara menurut UU Nomor 42

Tahun 2008?

2. Apa kriteria pemilih dalam memilih kepala negara menurut fiqh siyasah?

3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kriteria pemilih dalam

memilih kepala negara menurut UU Nomor 42 Tahun 2008?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kriteria pemilih dalam memilih kepala negara

menurut UU nomor 42 tahun 2008.

b. Untuk mengetahui kriteria pemilih dalam memilih kepala negara

menurut fiqh siyasah.

c. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap kriteria pemilih

dalam memilih kepala negara menurut UU Nomor 42 Tahun 2008.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran

dalam khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang siyasah.

b. Secara praktis, diharapkan umat Islam di Indonesia akan memiliki

kesadaran politik, terutama pada aspek urgensi suara mereka dalam

memilih kepala negara.

c. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN SUSKA Riau.
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D. Metode Penelitian

Di dalam menyelesaikan permasalahan di atas dan untuk

mempertanggung jawabkan kebenarannya maka penulis melakukan metode

sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu

mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan

menelaahnya, sedangkan pendekatan yang penulis lakukan adalah

pendekatan normatif, hal ini karena yang menjadi obyek kajian adalah

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,

teks-teks atau pendapat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

undangan.18 Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini yaitu UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang

18Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), cet. ke-4, h.
106.
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta buku al-Ahkaam

al-Sulthaaniyyah wa al-Wilaayaatu al-Diiniyyah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang

terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yaitu buku-buku

yang berisi tata aturan mengenai pemilihan kepala negara, termasuk

pula buku-buku mengenai teori dan tata pemerintahan dalam Islam.

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu

mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi,

jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah

yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dari berbagai bahan bacaan (literatur),

kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik

deskriptif analisis dan content analisis.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan, sebagai berikut :
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a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

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

ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara

global apa yang akan diuraikan, yang dirancang menjadi V bab, yaitu :

BAB I : Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini terdiri dari konsep demokrasi, pemilu dan demokrasi serta

pelaksanaan hak-hak pilih di Indonesia.

BAB III : Bab ini terdiri dari pemilu perspektif fiqh siyasah dan metode

pemilihan al-Khulafa al-Rasyidun.

BAB IV : Bab ini berisikan jawaban dari rumusan masalah, yaitu : kriteria

pemilih menurut UU No. 42 Tahun 2008, kriteria pemilih

menurut fiqh siyasah dan pandangan fiqh siyasah terhadap kriteria

pemilih dalam pilpres menurut UU No. 42 Tahun 2008.

BAB V : Merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri

dari kesimpulan dan saran.


