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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria pemilih dalam memilih kepala negara diatur dengan UU No. 42

Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; yaitu : a) Warga

negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah, b)

bahwa untuk menggunakan hak pilih, seseorang harus didaftar sebagai

pemilih, dengan syarat ia tidak terganggu jiwa/ingatannya dan hak pilihnya

tidak sedang dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, c) bahwa pemilih yang telah didaftar di suatu tempat

namun karena lain hal memilih di tempat lain, dia harus terlebih dahulu

melapor ke PPS tempat ia didaftar untuk diberi surat pindah memilih

kemudian melapor ke PPS tempat ia hendak memilih.

2. Kriteria pemilih dalam fiqh siyasah; yaitu : a) memiliki kredibilitas pribadi

dan sikap yang mencerminkan al-‘adalah, b) memiliki pengetahuan yang

membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk dipilih

sebagai pemimpin pemerintahan, c) memiliki pendapat yang kuat dan

hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling mampu dan

pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan

umat.
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3. Kriteria pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih umum

perspektif fiqh siyasah. Keumuman itu dapat dilihat dari : 1) Batasan usia

minimal 17 tahun. 2) Keterlibatan semua warga negara yang sudah cukup

kriteria. Sebab di dalam konsep fiqh siyasah hak memilih kepala negara itu

diserahkan kepada sekelompok umat yang mewakili mereka memilih

pemimpin.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu untuk

menilai secara detail kriteria pemilih dalam memilih kepala negara yang

tertuang dalam UU No. 42 Tahun 2008 perspektif fiqh siyasah. Maka

diperlukan studi lebih lanjut yang lebih mendetail untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih komprehensif.

Selain itu, sebagai pemilih sudah selayaknya memahami arti penting

suara mereka dalam pemilu, mengenal dengan baik calon pemimpin yang

dipilih baik dari segi partainya, rekam jejak maupun visi misi yang ditawarkan

dan harus cerdas serta bijaksana dalam menentukan pilihan demi Indonesia

yang lebih baik ke depan.


