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ABSTRAK 

 FADILLA RAHMI. NIM 1730203024. Judul Skripsi: Meminta Jabatan Dalam  

Proses Memilih Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara 

Islam. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2021. 

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah " 

Meminta Jabatan Dalam  Proses Memilih Pemimpin Di Indonesia Perspektif 

Hukum Tata Negara Islam”. Tujuan pembahasan ini adalah Untuk menjelaskan 

proses meminta jabatan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 

menjelaskan proses meminta jabatan menurut perspektif Hukum Tata Negara 

Islam". 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan 

(Library research) yaitu dengan penelitian yang secara literatur yang digali 

berdasarkan sumber (data) utama secara sistematis tanpa memerlukan bahan riset 

lapangan. Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan metode penelitian normatif 

yang dimaksud yaitu teori Meminta Jabatan Dalam Proses Memilih Pemimpin Di 

Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Pendekatan Kualitatif 

menekankan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks 

tertentu) dalam pendekatan Kualitatif ini lebih lanjut mementingkan proses 

dibandingkan dengan hasil akhir.  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan Meminta 

jabatan merupakan larangan keras oleh Allah , sebab jika diberi jabatan dengan 

meminta, maka akan ditelantarkan oleh Allah, akan tetapi jika diberi jabatan tanpa 

meminta, maka akan ditolong oleh Allah .Oleh karena itu Para ulama berbeda 

pendapat mengenai boleh atau tidaknya seseorang mencalonkan diri dan 

berkampanye untuk jabatan politik tertentu. Secara garis besar pendapat para 

ulama dalam masalah ini dapat dipetakan ke  dalam dua kelompok. Pertama,  

kelompok yang  menolak pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik 

tertentu. Kedua, kelompok yang mendukung pencalonan diri dan kampanye untuk 

jabatan politik tertentu. Perbedaan pendapat dalam permasalahan ini terutama 

timbul karena, baik   dalam al-Qur’an   maupun al-Sunnah, di samping terdapat 

dalil-dalil yang terkesan melarang  seseorang untuk mencalonkan diri dan 

berkampanye   untuk   mendapatkan   suatu   jabatan   politik   tertentu, ditemukan 

pula dalil-dalil lain yang bernada membolehkannya.  

Pencalonan diri dan kampanye untuk meraih jabatan  politik tertentu dapat 

dibenarkan menurut  hukum Islam bagi seseorang yang dalam  dirinya  terdapat 

dua hal. Pertama, ketika dia memiliki kapasitas,  kapabilitas,  dan akseptabilitas 

yang memadai untuk mengemban jabatan. Ia kemudian mencalonkan dan 

mengkampanyekan dirinya  sendiri  untuk  menggapainya  Kedua,  motivasi 

utama mencalonkan diri  dan berkampanye untuk sebuah jabatan  politik tertentu  

adalah semata-mata untuk menggapai ridha  Allah dan  demi merealisasikan 

kemaslahatan publik, bukan untuk menggapai kepentingan pribadi dan atau bukan 

sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif bagi kepentingan 

publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   Di dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari kepemimpinan 

dan jabatan. Di dalam sistem pemerintahan kita telah banyak menjumpai 

bentuk-bentuk pimpinan yang bertindak sewenang-wenang. Meminta jabatan 

atau mencalonkan diri dalam etika politik merupakan hal lumrah. Padahal 

Islam melarang keras perbuatan yang berakar dari budaya Barat ini. Menjadi 

seorang pemimpin dan memiliki sebuah jabatan merupakan impian semua 

orang kecuali sedikit dari mereka yang dirahmati oleh Allah. Mayoritas 

orang justru menjadikannya sebagai ajang rebutan khususnya jabatan yang 

menjanjikan lambaian rupiah (uang dan harta) dan kesenangan dunia 

lainnya. 

   Bagaimana tidak, dengan menjadi seorang pemimpin, 

memudahkannya untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa 

kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial 

yang tinggi di mata manusia, menyombongkan diri di hadapan mereka, 

memerintah dan menguasai, kekayaan, kemewahan serta kemegahan. Wajar 

kalau kemudian untuk mewujudkan ambisinya ini, banyak elit politik atau 

calon pemimpin di bidang lainnya, tidak segan-segan melakukan politik 

uang dengan membeli suara masyarakat pemilih. Atau sekedar uang tutup 

mulut untuk meminimalisir komentar miring saat berlangsungnya masa 

pencalonan atau kampanye, dan sebagainya. Bahkan yang ekstrim, ia pun 

siap menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap sebagai rival dalam 

perebutan kursi kepemimpinan tersebut. Atau seseorang yang dianggap 

sebagai duri dalam daging yang dapat menjegal keinginannya meraih posisi 

tersebut. 
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   Pemilihan umum pada subtansinya merupakan wadah untuk 

mendapatkan seseorang pemimpin dan wakil rakyat untuk menduduki 

jabatan tertentu.  Kehadiran  seorang  pemimpin  dan  wakil  rakyat  dari  

proses pemilihan umum diharapkan mampu mengisi dan memberikan 

perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun 

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pemilihan umum baik di 

tingkat pusat dan daerah tidak bisa dipungkiri telah menjadi faktor 

penghambat dalam menciptakan kepemimpinaan dan wakil rakyat yang 

dicita-citakan. Masyarakat Indonesia belum sesungguhnya berada pada 

subtasi pemilu dalam rangka   melahirkan   kepemimpinan   dan   

perwakilan   yang   ideal   dan bermartabat. Jika situasi ini terus berlangsung 

maka kegagalan dalam pembangunan atau kemunduran suatu negara yang 

menjadi kekhawatiran banyak pihak bisa saja terjadi. Penyelenggaraan 

pemilihan umum semestinya menjadi tolak ukur perubahan pembangunan 

disegala bidang. Oleh karena itu ada  empat  hal  yang  perlu  mendapatkan 

perhatian  yakni,  penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan 

masyarakat pemilih. Keempat elemen tersebut merupakan satu kesatuan 

dalam pemilihan umum untuk mencitpkan pemimpin dan wakil rakyat yang 

ideal. 

   Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu wacana yang selalu 

menarik untuk didiskusikan. Wacana kepemimpinan dalam Islam ini sudah 

ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana 

kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelah 

Nabi Muhammad SAW wafat. Maka ada beberapa kriteria pemimpin yang 

baik. 

1. Beriman dan bertaqwa 

Mampu memelihara hubungan baiknya dengan Allah (seperti 

dengan shalat), memelihara hubungan baiknya dengan manusia (seperti 

dengan zakat) dan tunduk secara bersama kepada Allah, Rasulnya dan 

orang-orang beriman. 
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2. Amanah 

Dapat dipercaya sebagai wujud keimanannya kepada Allah (HR. 

Ahmad, QS. 2:283 . Allah mengisyaratkan untuk mengangkat "pelayan 

rakyat" yang kuat dan dapat dipercaya ( QS. 28: 26).(Prasetio, 2014:115) 

3. Syaja'ah 

Yaitu berani mengatakan kebenaran dan memutuskan perkara 

secara adil dan bijak, serta berani menyeru pada kebaikan dan mencengah 

kemungkaran. Hanya orang yang benar-benar bersih dan yakin akan 

kebenaran yang diperjuangkannya serta takut pada Allah yang berani 

menyampaikan kebenaran Risallah Ilahi. 

4. Mencintai dan dicintai rakyatnya 

Bukti kecintaan pemimpin terhadap rakyatnya yaitu ia kenal dan 

dekat dengan rakyatnya, peka dan peduli terhadap nasib rakyatnya, tidak 

mau menyusahkan mereka dan selalu mendoakan mereka. (Prasetio, 

2014:116
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  Keutamaan ini sesungguhnya adalah bagi orang-orang yang 

bersikap  adil saat menjalankan tugas kekhalifahan, atau pemimpin wilayah, 

atau  pengadilan, atau hisbah (pengawas etika) atau pengurus urusan 

anak yatim  dan sedekah atau wakaf. Penafsiran yang paling baik 

tentang adil adalah  dengan mengikuti perintah Allah, yaitu 

memposisikan segala sesuatu pada  proporsinya tanpa harus dikurang 

atau di tambah. (Adnan, 2006:446) 

   Meminta jabatan atau mencalonkan diri dalam  pemerintahan 

merupakan hal lumrah. Hadits berikut memberikan penjelasan secara 

gamblang bagaimana sesungguhnya Islam memandang sebuah jabatan yang 

telah menjadi simbol status sosial ini. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

pernah menasehatkan kepada Abdurrahman bin Samurah radliallahu‘anhu: 

ُ َعْنُه َقاَل َعْن َعْبِد الر   َقاَل لِْي َرُسوُل َّللِا صلى َّللا : ْحَمِن ْبِن َسُمَرَة َرِضَي َّللا 

َك إِْن أُوِتيَتَها َعْن َمْسأََلٍة : عليه وسلم  ْحَمِن ْبَن َسُمَرَة ََل َتْسأَْل اْْلَِماَرَة َفإِن  َيا َعْبَد الر 

ْسأََلٍة أُِعْنَت َعَلْيَها َوإَِذا َحَلْفَت َعَلى َيِميٍن َفَرأَْيَت َغْيَرَها ُوِكْلَت إَِلْيَها َوإِْن أُوِتيَتَها ِمْن َغْيِر مَ 

 َخْيًرا ِمْنَها َفَكفِّْر َعْن َيِميِنَك َوْأِت ال ِذي ُهَو َخْير  

“Dari Abdurrahman bin samurah ia berkata, ‘Rasulullah Saw 

bersabda kepadaku Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu 

meminta suatu jabatan (al-imārah). Sebab jika engkau diberi jabatan dengan 

memintanya, kamu akan diserahi jabatan tersebut. Akan tetapi jika kamu 

diserahi jabatan tanpa memintanya, maka justru kamu akan dibantu. Dan 

apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat 

selainnya yang lebih baik darinya maka bayarlah kaffarah dari sumpahmu 

dan kerjakanlah yang lebih baik ". 

 Kaum muslimin sepakat akan keutamaan hal ini. Namun bersamaan 

dengan itu karena banyaknya bahaya dalam kepemimpinan tersebut, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memperingatkan darinya, Di lihat dari 

baru baru ini kampaye presiden kita Indonesia tidak terlepas dari meminta 

kepada masyarakat terhadap bisa menduduki posisi sebagai presiden banyak 

janji- janji yang di sampaikan oleh kadidat agar bisa terpilih hal tersebut 
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sudah diatur dalam UUD NO 23 Tahun 2018,dan UUD NO 7 Tahun 

2017,demikian pula ulama. Beberapa orang yang shalih dari kalangan 

pendahulu kita mereka menolak tawaran sebagai pemimpin dan mereka 

bersabar atas gangguan yang diterima akibat penolakan tersebut. Hadits ini 

diriwayatkan Al-Imam Bukhari dalam Shahih-nya no. 7146 dengan judul 

“Siapa yang tidak meminta jabatan, Allah akan menolongnya dalam 

menjalankan tugasnya”(bukhari, 1979:330) .”Berdasarkan hal tersebut, 

penulis tertarik untuk mengkaji " Meminta Jabatan Dalam Proses Memilih 

Pemimpin Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam” 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk lebih memfokuskan dan mempermudah kejelasan dalam 

membahas dan agar penelitian ini lebih tepat dan mencapai sasaran, maka 

penulis secara khusus membatasinya dengan " Meminta Jabatan Dalam  

Proses Memilih Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara 

Islam". 

 

C. Rumusan Masalah 

Besrdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses meminta jabatan dalam proses memilih pemimpin 

menurut peraturan perundang-undangan di indonesia? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap meminta 

jabatan dalam proses memilih pemimpin? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : 

1. Untuk menjelaskan proses meminta jabatan dalam proses memilih 

pemimpin menurut peraturan perundang-undangan di indonesia. 

2. untuk menjelaskan dan menganalisis Pandangan Hukum Tata Negara 

Islam terhadap meminta jabatan dalam proses memilih pemimpin. 
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E. Manfaat dan Luaran Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Informasi dan ladang pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan 

masyarakat 

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya 

ilmiah berupa skripsi dapat : 

1. Diterima pada jurnal kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Batusangkar. 

2. Diprojeksikan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) jurusan 

Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Batusangkar. 

 

F. Defenisi Istilah 

Defenisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal 

serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, 

perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain: 

Meminta : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ,kata 

pengemis tidak mempunyai akar kata tetapi ia merupakan sinonim dari 

Peminta-minta, orang yang meminta-minta. Mengemis sinonim dari minta 

sedekah, minta-minta. Akar katanya dari minta yang artinya berlaku supaya 

diberi atau mendapat suatu, mohon, mempersilahkan, meminang, melamar, 

memerlukan, membawa dan menimbulkan. 

Menurut  Yazid  bin  Abdul  Qadir jawas pengertian meminta-minta 

atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan,, baik kepada 

perorangan atau lembaga 

jadi, seseorang yang mencalonkan  dirinya  sebagai  caleg  (calon  

legislative) atau  mencalonkan  diri sebagai pemimpin lainnya yang mana 

biasanya orang-orang yang mencalonkan diri tersebut kadangkala  mau  

melakukan  apa  saja  untuk  mencapai  tujuannya. 
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Jabatan : Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan 

organisasi. 

jabatan yang dimaksud yaitu suatu kedudukan atau pekerjaan yang di 

dalamnya berisikan tgas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hak baik 

jabatan sebagai  DPR  tingkat  kabupaten,  dan  tingkat  Propinsi  maupun  

tingkat  pusat, begitu juga memilih Gubernur, maupun memilih Presiden, 

semuanya melalui pemilihan umum (pemilu). Mencalonkan diri sebagai DPR 

(caleg), sebagai gubernur (cagub), sebagai Presiden (capres), atau dengan 

kata lain mencalonkan diri sebagai badan legislative, badan eksekutif dan 

badan yudikatif. 

Proses : urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang 

bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat 

dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai 

sumber daya. 

Memilih : menentukan (mengambil dan sebagainya) sesuatu yang 

dianggap sesuai dengan kesukaan (selera dan sebagainya) 

Pemimpin : adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau 

lebih, baik organisasi maupun keluarga. (Ermaya, 1995:11) 

Perspektif : adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara 

bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau 

dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek. 

Hukum Tata Negara Islam : Negara yang dikehendaki umat Islam 

adalah negara yang bersistem ketata-negaraan berdasarkan syariat Islam, dan 

tidak perlu bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Dengan 

demikian sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang 

telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammd saw. Dan para Khulafa al-Rasyidin. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip ketatanegaraab pada masa Rasulullah dan al-

Rasyidin dapat disebut sebagai sistem ketatanegaraan yang ideal dalam Islam.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_visual&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persepsi_visual&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_manusia
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Pemilihan Pemimpin 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta atas nama bangsa 

Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai 

pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama 

dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, demikian isi teks Proklamasi 

Indonesia. Kerja keras dalam usaha untuk memindahkan kekuasaan mulai 

saat itu terus dipikirkan dan dilaksanakan. Bertitik tolak pada saat tanggal 

17 Agustus 1945 kekuasaan telah berada di tangan rakyat Indonesia dan 

sekaligus saat itu rakyat Indonesia memegang kekuasaan secara langsung 

atau dengan kata lain berlakulah sistem demokrasi langsung. Sistem 

demokrasi langsung sadar atau tidak sadar dirasakan tentu tidak dapat 

berlaku di wilayah hukum Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dengan 

dataran yang terpisah-pisah oleh laut dan selat, dan rakyat yang terdiri dari 

berbagai suku dan budayanya. (Abu Daud Busroh, 1994: 21) 

Indonesia merupakan Negara Demokrasi sejak awal berdirinya 

tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses kerjanya, presiden bertanggung 

jawab kepada MPR. MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. 

Dalam hal itu berarti, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat karena 

pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada tahun 

1956, diadakan pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Demokrasi ini 

yaitu Demokrasi Pancasila. (manan, 2018, hal: 2) 

Setelah usai Demokrasi Pancasila ini, dilanjutkan oleh masa 

pemerintahan Soeharto yang menyelaraskan Demokrasi yang pertama. 

Dan dilanjutkan Demokrasi yang kedua pada tahun 2004. Indonesia 

berpotensi menjadi contoh Negara Demokratis di Kawasan Asia. Alasan 

Indonesia menjadi contoh Negara Demokratis karena Indonesia telah 

menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
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Selain itu, Indonesia juga berhasil menjadi Negara Demokrasi 

karena telah melaksanakan pemilu yang komplek. Walaupun Demokrasi 

membawa situasi kacau dan perpecahan. Seperti contoh pada pergantian 4 

kali presiden selama periode 1998-2002, namun Indonesia dapat 

mengatasinya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem 

pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia ini digunakan untuk 

mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan 

kenegaraan. Hal ini bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan 

terang. Untuk mengatur Negara dan pemerintahannya setiap Negara 

memilih sendiri pemerintahan yang sesuai dengan negaranya, begitupun 

Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan yang dipercaya dapat 

mengatur segala urusan Negara. Sistem Pemerintahan yang dianut 

Indonesia sejak 1959 sampai sekarang adalah Sistem Pemerintahan 

Presidensil. (jurdi, 2019, hal:35) 

Salah satu azaz Negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat, berarti 

rakyaklah mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan 

corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa 

yang hendak dicapai. Pada masyarakat modern sekarang ini, spesialisasi  

sudah semakin tajam, dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama. Hal yang 

demikian menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara 

murni, dan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu 

dilaksanakan dengan perwakilan. 

Dalam kedaulatan rakyat dengan perwakilan, atau demokrasi 

dengan perwakilan (representative democracy), atau demokrasi tidak 

lansung (Indirect democracy), yang menjalankan kedaulatan itu adalah 

wakil-wakil rakyat. Di Negara Indonesia namanya Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya rakyat 

memilih wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Persoalan ini membawa kita 

kepada masalah pemilihan umum.140  Baik memilih  DPR  tingkat  

kabupaten,  dan  tingkat  Propinsi  maupun  tingkat  pusat, begitu juga 

memilih Gubernur, maupun memilih Presiden, semuanya melalui 



10 

 

 
 

pemilihan umum (pemilu). Mencalonkan diri sebagai DPR (caleg), sebagai 

gubernur (cagub), sebagai Presiden (capres), atau dengan kata lain 

mencalonkan diri sebagai badan legislative, badan eksekutif dan badan 

yudikatif, masalah ini adalah masalah politik dan ketatanegaraan, yang 

selalu diperbincangkan tentang siapa yang berhak menentukan caleg 

tersebut, namun tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam. Apakah boleh 

seseorang mencalonkan dirinya sebagai caleg, cagub, dam capres, hal ini 

menarik untuk dikaji, karena biasanya orang-orang yang mencalonkan diri 

tersebut menjanjikan program-program yang muluk-muluk terhadap   

rakyat,   mereka   mempromosikan   diri   dengan   bermacam-macam 

kelebihan,  kadangkala  mau  melakukan  apa  saja  untuk  mencapai  

tujuannya, mereka berani bayar mahal untuk iklan atau promosi dirinya di 

TV, radio, surat kabar dan berbagai media lainnya untuk menyatakan 

keunggulan dan kelebihan diri mereka agar dipilih oleh rakyat, bahkan ada 

yang telah memberikan hadiah- hadiah kepada masyarakat baik untuk 

masing-masing pribadi maupun untuk fasilitas umum. Keadaan demikian 

walaupun termasuk masalah politik dan ketatanegaraan, hal tersebut telah 

diatur oleh ajaran agama Islam, karena Islam adalah mengatur seluruh 

aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu bagaimana ketentuan hukum 

Islam tentang mencalonkan diri sebagai caleg atau pemimpin. (firdaweri, 

2014, hal:58) 

Untuk mendapatkan kursi kepemimpinan sekarang ini dilakukan 

dengan upaya yang disebut dengan kampanye. Istilah kampanye secara 

umum dimaknai sebagai usaha untuk memperkenalkan satu produk pada 

pemilih agar membeli produk tersebut berdasarkan informasi-informasi 

yang diterima. Dalam makna lain, kampanye adalah suatu proses yang 

dirancang secara sadar, bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan yang 

dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi 

khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan politik dan 

kepemimpinan, istilah kampanye biasanya dimaknai sebagai usaha 

mempengaruhi masyarakat untuk kemudian memilih tokoh yang diajukan 
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sebagai pemimpin, atau kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang 

ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.  

Konsep kampanye dewasa ini dilakukan dengan aturan tertentu 

dibawah pengawasan langsung pada pengawas pemilu (Bawaslu). Dalam 

prakteknya kampanye dilakukan dengan berbagai cara untuk tujuan 

memenangkan kandidat masing-masing. Pemasangan baliho, spanduk, 

bahkan brosur-brosur dan kartu-kartu kecil dijadikan media pemikat 

masyarakat untuk memilih kandidat yang diusung. Pelaksanaannya juga 

cukup beragam, ada yang menggunakan cara-cara yang sesuai dengan 

prosedur undang-undang (Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang 

Pemilu), adapula ditemukan cara yang tidak wajar, kampanye hitam (black 

campaingn) bahkan menyentuh pelanggaran norma hukum. (assadiqi, 

2014, hal:102-103) 

Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 baru saja usai, namun 

penghitungan suara belum tuntas. Di sana sini, bertebaran informasi 

kemenangan dan kekalahan suara yang diunggulkan. Membacanya saja 

membuat masyarakat bingung, mana yang harus dipercayai? Karena 

belum ada informasi valid sesuai peraturan perundang-undangan pemilu 

yang berlaku. Marilah bersabar, karena nama yang layak menang jadi 

pemimpin Bangsa ini sebenarnya sudah tercatat di ‘ Lauhul Mahfudznya ‘ 

Allah SWT. Berbicara tentang pemilu, selayaknya sama dengan mencari 

dan memilih siapa orang yang cocok kita angkat menjadi pemimpin. Baik 

di bidang birokrasi pemerintahan maupun bidang legislatif. Karena 

idealnya, melalui sosok merekalah suara rakyat dapat diperhatikan untuk 

kesuksesan pembangunan Bangsa ini. (nurcholis, 2016, hal:11-14) 

Konsep kampanye juga tersusun dari dua kata, yaitu konsep dan 

kampanye. Kata konsep berarti rancangan atau buram surat dan 

sebagainya, atau ide yang abstrak dari peristiwa konkrit. Adapun kata 

kampanye, seperti dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik 

Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Disebutkan, 
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kampanye politik adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang 

ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. 

Berdasarkan makna tersebut maka maksud kampanye dalam penelitian ini 

adalah 1 bentuk gagasan tentang tata cara dan upaya untuk menyakinkan 

masyarakat atau rakyat agar memilih seorang kandidat pemimipin yang 

diusung. (manan, 2018, hal: 15) 

Mendirikan suatu pemerintahan hukumnya adalah fardhu kifayah 

atas umat Islam karena tidak mungkin dapat melaksankan pembelaan 

terhadap agama, menjaga keamanan dan sebaginya melainkan harus 

dengan adanya pemerintahan. Dalam hal ini etika-etika politik adalah 

sesuatu yang wajib diikuti, karena mempunyai pengaruh besar dalam 

membentuk dan melanjutkan sebuah Negara. Prinsip-prinsip 

konstitusional seperti peratutan peraturan Allah mengenai politik, harus 

dipatuhi. 

Mengenai mencalonkan diri sebagai caleg, cagub, dan capres atau 

pemimpin lainnya harus memenuhi kriteria-kriteria mengingat pentingnya 

seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan 

bernegara. Pandangan Islam mengenai kriteria seorang pemimpin atau 

syarat-syarat seorang bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin seperti 

caleg, cagub, capres dan pemimpin lainnya secara umum antara lain 

adalah : muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, dan mampu melaksanakan 

amanah kepemimpinan. (firdaweri, 2014, hal:58-63) 

Kepemimpinan bukanlah barang yang “sudah jadi”. 

Kepemimpinan bukan pula sesuatu yang “jatuh dari langit”. 

Kepemimpinan atau lebih tepatnya karakter seorang pemimpin bisa dan 

malahan harus dikembangkan dari hari ke hari! Karakter ini amat penting 

bagi seorang pemimpin. John C. Maxwell, ahli kepemimpin dunia, bahkan 

mengatakan “rumusan ampuh” demikian . “ karisma dapat membawa anda 

sampai ke puncak, namun hanya karakterlah yang mempertahankannya.” 

Itu artinya tanpa karakter yang baik, seorang pemimpin yang sudah sampai 
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puncak sekalipun tidak akan bertahan lama. Sebab begitu ketahuan ada 

cacat dalam karakternya, maka ia akan segera kehilangan reputasinya 

Mengadaptasi pendapat Jeff Iorg dalam bukunya yang berjudul “The 

Character of Leadership: Nine Qualities that Define Great Leaders 

“,paling tidak ada 9 karakter yang harus dikembangkan dalam diri seorang 

pemimpin. Mari kita lihat ke 9 karakter itu: 

a. Memelihara Integritas. Kita semua tahu integritas berarti satunya kata 

dan perbuatan. Seorang yang memiliki integritas akan bertindak sama 

dalam segala situasi. Entah dilihat orang atau tidak, ia akan tetap 

menampilkan karakter yang sama Seorang yang memiliki integritas 

tidak pernah memakai “topeng” dalam hidupya. Ia tampil apa adaya. 

Dia tidak perduli dengan pencitraan. Ia selalu menjadi dirinya sendiri 

kapanpun dan dimanapun ia berada. Orang yang memiliki integritas itu 

bisa dipercaya di semua bidang yang dia geluti. Ia jujur dan bertangung 

jawab memegang amanah. Kemampuan seorang pemimpin 

mempertahankan integritasnya akan berbanding lurus dengan 

kemampuannya bertahan memimpin orang lain. Kenapa demikian ? 

Karena orang akan segera meninggalkan seorang pemimpin yang 

lancung dalam tindakannya. 

b. Memiliki rasa aman.Pemimpin yang memiliki rasa aman pasti bisa 

bekerjasama dengan timnya. Ia tidak melihat orang lain sebagai 

ancaman, sebaliknya melihat mereka sebagai kawan sekerja. Pemimpin 

dengan rasa aman tinggi tidak akan segan-segan mendelegasikan tugas 

kepada orang lain. Pemimpin dengan rasa aman tingi juga mudah 

ditemui oleh bawahannya. Ia tidak terlalu membuat tembok hirarki yang 

amat tinggi sehingga susah dipanjat oleh para anak buah. Pemimpin 

dengan rasa aman tinggi adalah seorang mentor yang baik. Ia senang 

mengembangkan orang, Ia suka membagi “ilmunya” kepada orang lain. 

c. Menjaga moralitas.Pemimpin dengan moral yang terjaga akan sagat 

disegani oleh siapapun baik oleh bawahan, rekanan maupun competitor. 

Entah bagaimana, manusia selalu menghargai tinggi orang yang 
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bermoralitas baik. Bahkan Negara sebebas Amerika pun masih 

memandang moralitas sebagai salah satu karakter yang harus 

dipertahankan pada seorang presidennya. Kia tentu masih ingat 

bagaimana Presiden Richard Nixon harus “lengser” karena skandal 

water gate. Juga bagaimana kritisnya posisi Clinton pasca 

perselingkuhnnya terungkap ke public.Ini semua membuktikan bahwa 

moralitas adalah salah satu factor penting yang menentukan “legalitas” 

dan akseptabilitas seorang pemimpin. 

d. Belajar rendah hati.Pemimpin yang rendah hati akan dicintai oleh 

pengikutnya. Contohnya, Gandhi di India. Pemimpin yang rendah hati 

tidak arogan dan tidak merasa selalu benar. Ia bersedia mendengarkan 

nasehat bahan kritik. Ia tidak sok tahu. Ia terus belajar karena sadar 

bahwa ilmu pengetahuan itu luas tak bertepi. Pemimpin yang rendah 

hati juga selalu memperlakukan orang lain dengan hormat. Terutama 

kepada mereka yang ada di level bawah. Ia tidak segan-segan menyapa 

duluan bawahannya. Pokoknya pemimpin yang memiliki kerendahan 

hati adalah pemimpin yang sangat manusiawi. Ia “nguwongke” orang 

lain. 

e. Menjadi hamba.“Kalau kamu mau jadi pemimpin, maka jadilah pelayan 

bagi orang lain.” Prinsip ini telah menginspirasi munculnya ide tentang 

Servant Leadership yang diperkenalkan oleh Robert K Greenleaf dan 

kawan-kawan. Inti dari servant leadership adalah kerelaan sang 

pemimpin untuk menggunakan jabatan yang dipegangnya bagi 

kemaslahatan mereka yang dipimpinya. 

f. Menguasai kebijaksanaan. Seorang pemimpin tidak cukup memiliki 

pengetahuan (knowledge) saja. Tetapi ia membutuhkan wisdom 

(kebijaksanaan). Dalam kisah para Nabi, kebijaksaaan itu dimiliki oleh 

Nabi Sulaiman yang menjadi Raja dan mampu membedakan mana ibu 

yang asli dari bayi yang diperebutkan oleh 2 orang perempuan. 

Kebijaksanaan adalah pengetahuan ditambah pengalaman ditambah 

petunjuk (bimbingan) dari Tuhan. Dengan kebijaksanaan maka seorang 
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pemimpin akan bisa bertindak proporsional, termasuk di dalamnya 

dalam memberikan reward and punishment. 

g.  Memiliki disiplin. Seorang pemimpin yang baik seharusnya memiliki 

kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, kata lain dari 

memimpin diri sendiri adalah disiplin. Orang yang berdisiplin akan 

mampu mengelola hidupnya sedemikian rupa sehingga ia tahu mana 

yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Salah satu bentuk 

disiplin diri adalah kemampuan dalam mengelola waktu dengan baik. 

Setiap hari Tuhan memberi waktu 24 jam kepada semua orang, 

dimanapun ia berada. Masalahnya adalah: bagaimana seseorang itu 

menggunakan dan mengatur waktu yang dimilikinya. Bagaimana kita 

memanfaatkan waktu sangat berkaitan erat dengan prestasi kita. 

h. Menampilkan keberanian.Pemimpin harus berani. Pemimpin harus 

punya nyali. Karena keberanian itulah orang memilih kita menjadi 

pemimpin mereka. Keberanian ini termasuk keberanian menanggung 

kegagalan tim kita. Keberanian mengakui kesalahan bila memang kita 

salah. Keberanian mengambil resiko atas setiap keputusan yang kita 

ambil. Pemimpin yang berani dan bertanggungjawab akan mendapat 

respek tinggi dari anak buahnya. Sebaliknya pemimpin yang pengecut, 

yang cenderung menyalahkan atau melemparkan kesalahan pada orang 

lain cepat atau lambat akan kehilangan pamor di depan anak buahnya 

Laksamana Slamet Riyadi adalah salah satu contoh pemimpin yang 

memiliki keberanian. Ia berani tetap berada di kapalnya bersama para 

prajuritnya sekalipun akhirnya KRI Macan Tutul yang ditumpanginya 

harus tenggelam dihajar torpedo Belanda. Ia memang mati, tapi 

namanya harum sebagai seorang pemimpin pemberani. 

i. Mempertahankan semangat. Semangat adalah salah satu bahan bakar 

kesuksesan seorang pemimpin dan timnya. Semangat tinggi akan 

menghasilkan hasil yang besar, sebaliknya semangat yang kecil juga 

akan menghasilkan hasil yang kecil. Pemimpin yang bersemangat akan 
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menjadi dinamisator dan katalisator bagi timnya untuk berjuang sampai 

titik maksimum. (usman, 2013: hal, 266-273) 

Rezim orde baru telah dikuasai oleh Soeharto sejak 32 tahun yang 

telah usai masa penjabatannya. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru 

diganti dengan yang sesungguhnya. Tetapi, mewujudkan cita-cita tersebut 

sangat sulit karena banyaknya konflik yang beredardan yang terjadi. Hal 

tersebut tidak jauh dengan krisis moneter yang terjadi di Negara Indonesia 

ini. Dimana perekonomian saat ini justru memburuk daripada masa Orde 

Baru. Indonesia melalui empat masa demokrasi yaitu Demokrasi Liberal, 

Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan Demokrasi yang masih 

dalam masa transisi. Yang pertama adalah Demokrasi Liberal. Yang kedua 

adalah Demokrasi Terpimpin. Yang Ketiga adalah Demokrasi Pancasila. 

Yang keempat masih dalam masa percobaan. Dalam masa Demokrasi 

Liberal, Indonesia tidak ada perubahan melainkan malah para kabinet 

merasa jatuh bangun. Dalam masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia 

dipegang secara penuh oleh Presiden Soekarno dan berdampak baik pada 

forum Internasional. Tetapi pada masa tersebut perekonomian Indonesia 

terjadi penurunan yang drastis. (pide, 1999: hal, 50-55) 

Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum 

Ketatanegaraan Paska reformasi bangsa Indonesia adalah negara 

demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam 

melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan 

baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-

undangan di Indonesia baik di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, 

maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 

mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang 

harus dilindungi  oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, 

hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, 

hak mendapatkan keadilan. (syafii, 1991: hal, 30-34) 

Seorang pemimpin yang memiliki semangat besar dan sedikit 

ketrampilan akan selalu lebih unggul daripada pemimpin yang memiliki 
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keterampilan hebat namun tidak bersemangat. Dari temuan penelitian 

terdahulu diketahui bahwa sebagian besar responden menaruh harapan 

yang cukup tinggi terhadap pemimpin yang memiliki riwayat hukum yang 

baik. Hal ini berarti, seorang pemimpin ideal menurut perspektif 

responden merupakan pemimpin yang belum memiliki catatan kriminal 

dan secara positif belum pernah ditetapkan sebagai tersangka bahkan 

terpidana menurut vonis yang memiliki kekuatan tetap. Nilai ini cukup 

relevan mengingat era sekarang banyak di jajaran elite politik dan 

pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang 

terlibat dalam suatu kasus hukum, yang umumnya berkaitan dengan kasus 

penggelapan, penggelembungan atau manipulasi dana pembangunan atau 

proyek. Di sisi lain, sebagian besar responden juga menaruh harapan yang 

cukup tinggi terhadap munculnya yang memiliki latar belakang profesi 

yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (sjadzali, 1993: hal, 85-87) 

 Fenomena ini didasarkan bahwa dengan semakin kompleksnya 

dinamika sosial politik hukum dan budaya yang terus berkembang di 

Indonesia, maka memerlukan penanganan dan antisipasi yang sesuai, 

sehingga tercapai suatu kondisi, di mana Indonesia dapat mengatasi semua 

problem kebangsaan secara komprehensif dan integral. Pengambilan solusi 

yang dilakukan oleh pemimpin yang memiliki latar belakang profesi yang 

sesuai merupakan tuntutan ideal yang sekaligus mensyaratkan bahwa 

semua keputusan harus dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan 

akademis yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. (damsar, 

2015, hal: 34) 

 Dalam bidang Hukum Tata Negara dikenal teori Logemann yang 

menganggap pengertian inti Hukum Tata Negara adalah Jabatan. Menurut 

Logemann, Negara menampakkan diri dalam masyarakat sebagai suatu 

organisasi, yaitu segolongan manusia yang bekerja sama dengan 

mengadakan pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus menerus 

untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan Negara. (Simajuntak, 2020:23) 
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 Adanya pembagian kerja yaitu menyebabkan dibentuknya fungsi-

fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi-fungsi ialah lingkungan kerja, yang 

terbatas dalam rangka suatu organisasi. Bertalian dengan negara, fungsi 

tersebut disebut jabatan. Jadi, negara suatu organisasi yang terdiri dari 

jabatan-jabatan. Kalau ditinjau secara keseluruhan maka tiap-tiap jabatan 

itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bertalian satu sama lain dalam 

rangka mewujudkan tujuan negara. Oleh karena jabatan yang satu terikat 

dengan jabatan yang lain dan menginggat pula bahwa yang sifatnya relatif 

tetap bukanlah pemangku jabatan melainkan jabatan maka dapat juga 

dikatakan bahwa negara merupakan ikatan jabatan-jabatan. Jabatan 

merupakan pribadi (person) dalam Hukum Tata Negara. Hukum Tata 

Negara adalah tidak lain dari pada keseluruhan kaidah-kaidah khusus yang 

berlaku terhadap tingkah laku manusia yang memangku jabatan tertentu. 

(Simajuntak, 2020:24) 

Rasa ingin tahu tentang apa dan bagaimana definisi hukum hukum 

merupakan suatu yang lumrah, sebab untuk mempelajari hukum secara 

mendalam tentu saja diperlukan definisi sebagai acuan. Namun dalam 

banyak hal, terutama dalam perkembangan suatu bidang ilmu pengetahuan 

seperti bidang ilmu hukum yang sampai saat ini  berkembang dengan 

cukup pesat memang belum ditemukan definisi yang final dan disepakti 

oleh para ahli hukum. 

Demikian pula para ahli Hukum Tata Negara berbeda pendapat 

mengenai pengertian yang diberikan terhadap Hukum Tata Negara, hal ini 

tampaknya dipengaruhi oleh  perbedaan sudut pandang yang di 

pergunakan oleh titik berat yang dikedepankan. Bahkan ada yang 

berpendapat pengertian itu tidak diperlukan dalam mempelajari  objek 

hukum tertentu. 

Ada begitu banyak ahli yang memberikan defenisi terhadap Hukum 

Tata Negara, tentu saja tidak semua defenisi tersebut perlu dikemukakan, 

karena subtansial mengandung banyak persamaan. Sebagai pengantar 
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memahami Hukum Tata Negara berikut ini akan dikemukakan beberapa 

pendapat para ahli tentang hukum tata negara.  

Pertama, Moh Kusnardi  dan Harmaily Ibrahim dalam buku yang 

berjudul” pengantar hukum tata negara Indonesia” memberikan pengertian 

hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur 

organisasi dari negara, hubungan antar alat perlemgkapan negara dalam 

garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak 

asasinya. (soedarto, 1995: hal, 7) 

Kedua Jimly Asshiddiqie memaknai hukum merupakan cabang 

ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum 

yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam praktek 

ketatanegaraan yang berkenaan dengan konstitusi yang berisi kesepakatan 

kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama 

dalam suatu negara, institusi-institusi kekuasaan negara berserta fungsi-

funsinya, mekanisme hubungan antar institusi itu serta, prinsip-prinsip 

hubungan antara institusi kekuasaan dengan warga .( Sirajuddin, 2015: hal, 

3-4) 

Soejono Soekanto menyatakan sejarah hukum dapat memberikan 

pandangan yang luas bagi kalangan hukum tidak akan memberikan hukum 

tak akan mungkin berdiri sendiri karena senantiasa di pengaruhi oleh 

aspek-aspek kehidupan yang lain dan juga mempengaruhinya. Hukum 

merupaka salah satu perkembangan salah satu aspek kehidupan manusia, 

hukum masa kini merupakan perkembangan dari hukum masa lampau dan 

kini merupakan dasar bagi hukum masa akan datang. Sejarah hukum akan 

dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut 

(Siradjuddin, 2015: hal, 267-268) 

Hukum Negara merupakan istilah lain yang dipergunakan sebagai 

padanan dari istilah Hukum Tata Negara (HTN). Kedua istilah tersebut 

merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda “staatsrecht” 

Staats berarti  “Negara”, sedangkan recht berarti “hukum”. Dalam 
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kepustakaan Belanda  staatrecht mempunyai dua arti, yaitu staatrecht in 

ruimere zin (dalam arti luas) dan staarecht engere zin (dalam arti sempit).  

Penggunaan istilah Hukum Negara dimaksudkan untuk 

membedakannya dari Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Sedangkan 

bagi mereka yang lebih senang menggunakan istilah Hukum Tata Negara 

sebagai terjemahan dari staarecht, senantiasa ditambahkan dengan istilah 

dalam arti luas, yang artinya sama dengan pengertian hukum negara 

tersebut diatas, dan dalam arti sempit itu membedakan Hukum Tata 

Negara dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara 

atau Hukum Tata Pemerintahan (Administratief recht). 

Perbedaan Prinsipil dalam penggunaan istilah tersebut diatas pada 

hakekatnya tidak ada, karena baik Hukum Negara dan Hukum Tata Negara 

dalam arti yang luas mengandung pengertian yang sama. Namun dalam 

perkembangan selanjutnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 

Negara terpisah menjadi dua ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, serta 

dibimbing dan diberikan oleh dua staf pengajar yang berlainan. Hal ini 

disebabkan oleh alasan-alasan praktis dan kompleksnya kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah sebagai implikasi pergeseran dari negara 

hukum klasik menuju welfare state. 

Negara yang menganut tradisi hukum anglo saxon seperti Inggris 

dipergunakan istilah “Contitutional law” untuk menunjukan arti yang 

sama dengan Hukum Tata Negara, Pengguna istilah tersebut lebih 

didasarkan pada  alsan bahwa Hukum Tata Negara unsur konstitusinya 

lebih menonjol. Sebagai variasi dari istilah constitutional law tersebut 

jumpai “state law” yang didasarkan atas pertimbangan bahwa Hukum 

Negara-nya lebih penting. 

 Jabatan itu ada beberapa macam: ada jabatan yang hanya diisi atau 

diwakili oleh satu orang pemangku jabatan (jabatan tunggal),  ada jabatan 

dimana terdapat pengganti (substituut) yang disetiap waktu berhak 

mewakili jabatan secara penuh (jabatan ganda), misalnya panitera 

pengganti. Ada lagi jabatan yang berupa dewan (college) contohnya 
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Dewan Perwakilan Rakyat, dimana terdapat sejumlah pejabat yang 

mewakili jabatan secara bersama-sama (jabatan majemuk). Pada jenis 

jabatan yang terakhir ini, soal pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh 

satu orang pejabat, tetapi oleh semua pejabat secara bekerja sama, yang 

ditetapkan dalam peraturan tata tertib dari jabatan majemuk yang 

bersangkutan. Jabatan itu tetap, sedangkan pemangkunya berganti-ganti. 

Namun tugas serta wewenang (kompetensi) tidak lenyap bersamaan 

dengan bergantinya pemangku jabatan, tetapi tetap melekat pada jabatan. 

Kenyataan ini menunjukan adanya identitas jabatan sehingga mungkin 

dilakukan personifikasi. Demikian pula halnya dengan negara disamping 

provinsi, Kabupaten, Kotamadya, dan sejenisnya sebagai organisasi 

pengusaha yang merupakan golongan jabatan-jabatan. Jadi, personifikasi 

mungkin dilakukan terhadap jabatan dan mungkin pula dilakukan terhadap 

organisasi dari jabatan yang bersangkutan. Jika personifikasi dilakukan 

terhadap jabatan maka yang diwakili ialah jabatan, jika personifikasi 

dilakukan terhadap organisasi maka terhadap tindakan pemangku jabatan 

yang diwakili ialah organisasi. (Simajuntak, 2020:26) 

 Jadi, kalau kita berhadapan dengan badan Hukum publik maka 

baik jabatan maupun organisasinya bisa dianggap sebagai organisasi. 

Dalam hal ini terapat perbedaan dengan badan Hukum Perdata, misalnya 

perseorangan terbatas karena selalu menyangkut kekayaan perusahaan, 

maka tidak bisa dilakukan personifikasi terhadap fungsi, tetapi hanya 

terhadap organisasinya. 

2. Hukum Tata Negara Islam 

  Di dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung 

sejumlah petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat 

dan bernegara. Diantaranya dari ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang 

kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip-prinsip 

musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, 

persamaan, dan kebebasan beragama.  
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  Di negara madina bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-

galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan 

kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam 

kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana 

yang beliau sampaikan sebagai urusan Tuhan dan mana yang beliau 

berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula 

dalam hal perilaku beliau. Hubungan antara umat Islam dengan beliau 

adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan kataatan 

serta loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang 

mutlak dengan Wahyu Illahi sebagai sumber dan rujukan, dan yang 

bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Oleh karenanya selain ungkapan 

dan perilaku Nabi yang merupakan penjabaran atau peragaan dari ajaran-

ajaran yang telah digariskan oleh Al-Quran, tidak banyak yang dapat digali 

dari periode itu untuk menemukan unsur-unsur bagi pola kehidupan 

bernegara.(sayyid, 1984 : hal 80) 

  Salah satu yang patut dikaji dari periode tersebut adalah bagaimana 

mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut 

kepentingan bersama waktu itu, oleh karena dari mekanisme pengambilan 

keputusan akan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota 

masyarakat dilibatkan dalam pengolahan urusan kenegaraan dan tentang 

siapa yang memiliki akhir. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Nabi 

mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau 

sendiri, meski seorang Rasul, amat gemar berkonsultasi dengan para 

pengikut dalam soal-soal kemasyarakatan. Tetapi dalam konsultasi nabi 

tidak hanya mengikuti satu pola saja, kerap kali beliau bermusyawarah 

hanya dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula beliau hanya 

meminta pertimbangan dari orang-orang ahli dalam hal yang dipersoalkan 

atau profesional. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada 

pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai 

dampak yang luas bagi masyarakat. 
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  Lain dari pada itu Nabi tidak selalu mengikuti nasihat para sahabat 

dalam hal beliau bersikap demikian, tidak selalu karena beliau mendapat 

petunjuk dari Allah melalui wahyu. Dalam beberapa peristiwa Nabi 

mengambil keputusan yang bertentangan dengan pendapat para sahabat, 

dan kemudian turun wahyu yang membenarkan pendapat yang tidak 

diterima oleh Nabi itu.(deliar, 1980: hal 102-105) 

  Seseorang yang menduduki posisi atau jabatan pemimpin, dalam 

kenyataanya mungkin saja menunjukan segala ketidakmampuan 

mewujudkan kepemimpinan. Dengan kata lain tidak semua kepala atau 

ketua dan sejenisnya mampu memimpin, karena tidak memiliki 

kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar bersedia 

melakukan sesuatu yang diinginkannya. Sebaliknya banyak pula ditemui 

orang yang memiliki kemampuan memimpin, namun tidak memiliki 

kesempatan untuk memperoleh untuk menduduki posisi atau jabatan 

kepala atau ketua atau sejenisnya. (Noviana,1993: hal 30) 

Muhammad Al-Mubarak menjelaskan bahwa penentuan imam atau 

kepala negara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan pemahaman 

politis: 

a. jumhur Ahlu Sunnah berpendapat bahwa tidak ada nash dalam Al-

Quran dan As-Sunnah yang menentukan kepala negara dan 

menetapkan cara penentuannya, kecuali, nash-nash umum yang 

berkaitan dengan kekuasaan dan pengangkatan seseorang penguasa 

(daerah), baik kekuasaan besar maupun kecil. 

b. Jika dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada penetapan cara 

penentuan (kepala negara), pelaku politik sahabat yang dapat 

menentukan khalifah dapat dijadikan alternatif, yakni dipilih dengan 

suara terbanyak atau secara aklamasi. Meskipun demikian, harus pula 

berpengang pada nash-nash umum yang terdapat dalam Al-Quran dan 

As-Sunnah, bahwa mengangkat pemimpin harus berpengang pada 

prinsip musyawarah. 
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c. Dari cara dipilihnya Abu Bakar dan ketiga khalifah sesudahnya dapat 

diuraikan beberapa prinsip berikut: 

1) Khalifah dipilih secara langsung oleh masyarakat Islam, kaum 

Muhajirin, dan Anshar. 

2) Semua masyarakat melakukan bai’at kepada khalifah yang 

dicalonkan, masyarakat setuju dan tidak protes atas pencalonan 

dan pembai’atannya. Penentuan atau pemilihan pemimpin harus 

didasarkan kepala musyawarah, karena nash, Al-Quran, As-

Sunnah, dan ijma sahabat menyatakan demikian. Oleh karena itu, 

semenjak masa Nabi SAW. Terdapat majlis syura yang 

melaksanankanya musyawarah dalam memilih pemimpin.(Jubair 

Situmorang,2012: 214) 

 Dari uraian diatas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah 

ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh 

karena itu, apabila kita disebut kewajiban imam tidak lepas dari maqasidu 

syariah, maka rakyat pun tidak lepas dari maqasidu syariah dalam arti 

yang seluas-luasnya. 

 Apabila kita disebut imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan 

bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari 

rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-

program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. 

 Disini tampak kembali bahwa focus interest adalah kewajiban. 

Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibanya masing-

masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini 

tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, 

justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi 

hak pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan 

sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan 

kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam.(Djazuli,2007: 64) 

 Negara Islam adalah negara konsep (daulah fikrah) yang lebih 

menggambarkan doktrin politik dibanding sebagai sains (ilmu), yang 
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merupakan salah satu pilihan mazhab kekuasaan mazhab-mazhab 

kekuasaan yang ada di dunia, seperti sosialisme dan kapitalisme. Dengan 

demikian, negara Islam merupakan rancangan konsep dengan materi-

materi dan defenisi kekuasaan yang ideal. (Iji Suntana:2010,hal 85)  

 Sebutan untuk negara Islam (ad-daulah al-islamiyyah) menjadi 

perdebatan dikalangan para ilmuwan politik Islam. Sebagian diantara 

mereka menyatakan bahwa negara Islam itu tidak ada, baik dalam sejarah 

maupun kenyataan. Pandangan ini di pegang erat oleh Ali Abd Ar-Raziq 

dan Fauzi An-Najjar . keduanya sangat yakin bahwa Muhammad SAW. 

Tidak pernah membentuk negara dan tidak ada negara pada masanya. 

Muhammad, menurut mereka berdua, hanya membawa risalah ketuhanan, 

tidak membawa risalah kekusaan. Tindakan rasul sebagai pemimpin 

komunitas madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, ligeslatif, yudikatif, 

dalam upaya perundingan, perjanjian, dan penentuan perang tidak berarti 

bahwa beliau adalah seorang kepala negara dan ada negara, melainkan 

merepresentasikan kepala agama. (Iji Suntana:2010,hal 86)  

 Terkait dengan asal mula negara Islam, hijrah Nabi Muhammad 

SAW. Dan dua perjanjian setia (baiat) yang diberikan oleh masyarakat 

Madinah  merupakan titik tolak pembentukanya. Duak kejadian tersebut 

merupakan babak awal pembedaan masyarakat berdasarkan ideologi  dan 

teologi, serta sebagai permulaan tegaknya dasar-dasar utama keamanan 

dan stabilitas di Madianah. Sejak itu pula, Nabi Muhammad SAW, mulai 

mendapatkan mandat kekuasaan politik sebagai unsur esensial 

pembentukan suatu sistem kekuasaan. (Iji Suntana:2010,hal 87)  

 Dalam pengertian modern, negara adalah kumpulan rakyat yang 

menempati wilayah tertentu dan tunduk pada kekuasaan atau sistem 

pemerintahan tertentu. Pengertian ini memberikan batasan bahwa unsur 

suatu negara terdiri atas tiga hal, yaitu : 

a. Rakyat  

 Rakyat dalam pengertian negara Islam adalah kumpulan orang 

yang menetap di negara Islam, yaitu komunitas muslim yang yakin 
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terhadap Islam sebagai agama, sistem undang-undang, akidah, dan 

politik. termasuk rakyat dalam pengertian negara Islam adalah pihak 

penguasa dan tunduk terhadap sistem hukum yang dijalankan. 

b. Wilayah 

 Wilayah dalam pengertian ketatanegaran Islam adalah setiap 

teritorial yang berada dalam kekuasaan kaum muslim, baik daratan, 

lautan maupun uadara. Diwilayah tersebut, setiap warga negara Islam 

memiliki hak penuh dan mendapatkan sumber-sumber kehidupan. 

c. Pemerintahan Yang Berdaulat  

 Pemerintahan dalam pengertian ketatanegaraan Islam adalah 

badan-badan negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah 

didalam wilayah negara Islam. Keberadaan pemerintahan merupakan 

pembeda antara kumpulan  individu yang dikatakan sebagai negara dan 

kumpulan individu nonnegara.(Iji Suntana:2010,hal 91)  

3. Teori Ketuhanan 

Teori ini lebih terkenal dengan sebutan teori teokratis. Teori ini 

bersifat universal, ada dibelahan dunia Barat dan Timur dengan sejarah 

dan karakternya masing-masing, secara teoritik maupun dalam praktik. 

Sebagai jalan termudah untuk mengidentifikasi sebuah negara teokrasi 

dapat merujuk pada definisi yang diberikan oleh Ryder Smith, yaitu jika 

sebuah negara menuntut untuk dijalankan oleh satu atau banyak dewa 

(tuhan). The Oxford Dictionary mendefinisikannya sebagai bentuk 

pemerintahan yang didalamnya Tuhan  (sifat ketuhanannya) 

dimanifestasikan dalam diri raja atau penguasa saat itu. Dan orang yang 

dianggap pertama mengenalkan istilah teokrasi adalah Flavius Josephus 

(37-100M). 

Inti dari teori ini adalah bahwa negara dibentuk oleh Tuhan melalui 

titah-Nya dalam kitab suci atau melalui sabda manusia- manusia pilihan-

Nya yang diutus kepada manusia dan dalam bentuk praktik politik 

ketatanegaraan. Pemimpin-pemimpin  negara adalah wakil Tuhan yang 

menjalankan pemerintahan dan hanya bertanggung jawab pada Tuhan. 
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Doktrin atau teori teokrasi pada tiga agama samawi (Yahudi, 

Nasrani dan Islam) menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah menganggap 

diri-Nya sebagai “penguasa” atas hambanya. Perwakilannya di dunia  (raja, 

khalifah) hanya sebagai kekuatan eksekutif. Oleh sebab itu hukum  

ketuhanan dianggap sebagai sumber kewenangan pemerintah dalam proses 

pengawasan di bawah sistem- sistem bersangkutan. Keberadaan hukum 

mendahului negara dan menjadi dasar berdirinya negara. Oleh sebab itu 

hukum bukan Tuhan, namun hukum Tuhanlah yang sebenarnya mengatur 

Sampai pada satu pemahaman , pelanggaran terhadap kekuasaan 

merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. 

Berdasarkan pada paparan diatas, Majid Khadduri lebih suka 

menyebutnya nomokrasi ketuhanan, karena negara harus berjalan dan 

terbentuk diatas hukum Tuhan. Walaupun sama-sama berdasarkan pada 

hukum Tuhan, negara nomokrasi ketuhanan (teokrasi) Islam berbeda 

dengan Yahudi dan Nasrani. Dalam agama Islam, khalifah adalah 

pemimpin pemerintahan (eksekutif) sekaligus pemimpin spiritual.(al-

mawardi, 2015, hal :50) 

4. Teori Kekuatan 

Teori kekuatan secara sederhana dapat diartikan bahwa negara yang 

pertama terbentuk karena adanya kekuasaan dan kekuasaan itu didapat dari 

kekuatan yang berasal dari orang-orang yang paling kuat dan berkuasa atas 

mereka yang lebih lemah. Dalam bahasa yang lain, negara adalah hasil 

dominasi dari kelompok yang kuat terhadap  kelompok yang lemah. Negara 

berbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan 

pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis 

yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara. Negara 

merupakan resultante positif dari sengketa dan penaklukan. 

Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai 

faktor tunggal yang menimbulkan negara. Negara dilahirkan karena 

pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang adalah 

pembentuk negara itu. Dalam teori ini pula kekuatan membuat hukum 
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(mightmakesright). Kekuatan adalah pembenarannya dan raisond'entenya 

adalah negara. 

Doktrin kekuatan merupakan hasilan alisa anthropo-sosioligis dari 

pertumbuhan suku-suku bangsa dimasa lampau, terutama suku-suku 

bangsa yang bertentangga terus-menerus berada dalam keadaan 

permusuhan dan pertikaian. Semula kelompok etnis yang ditaklukan itu 

juga dimusnahkan, tetapi  lambat  laun penakluk mempertahankan 

kelompok yang ditaklukan itu dan itulah menandakan saat lahirnya negara. 

(al-shollabi, 2017, hal:57) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan 

(Library research) yaitu dengan penelitian yang secara literatur yang digali 

berdasarkan sumber (data) utama secara sistematis tanpa memerlukan bahan 

riset lapangan. penelitian ini bersifat Kualitatif dengan metode penelitian 

normatif yang dimaksud yaitu teori Meminta Jabatan Dalam Proses Memilih 

Pemimpin Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam. 

Pendekatan Kualitatif menekankan pada makna penalaran definisi suatu 

situasi tertentu (dalam konteks tertentu) dalam pendekatan Kualitatif ini lebih 

lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Karena itu 

urutan-urutan kegiatan dapat berubah tergantung pada kondisi dan banyaknya 

gejala yang ditemukan. pendapat ini diarahkan pada latar dan individual. 

 

B. Latar Dan Waktu Penelitian 

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di bagian 

kepustakaan (library research) yang mana objek kajiannya adalah buku-

buku, artikel-artikel, makalah, majalah, koran, jurnal serta bahan-bahan 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian yaitu meminta jabatan dalam proses 

memilih pemimpin di indonesia menurut perspektif hukum tata negara.  

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama sepuluh bulan, 

Mulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2021. 

N

O 

Kegiatan Bulan penelitian 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Menyiapkan 

bahan-bahan 

penelitian untuk 

memperoleh 

data dan 

menyusun data 

√           
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2 Menganalisa 

dan mengolah 

sumber data 

 √          

3 Semionar 

proposal 

  √         

4 Melakukan 

penelitian 

kepustakaan 

    √       

5 Menganalisa 

hasil penelitian 

     √      

6 Membuat hasil 

penelitian 

      √     

7 Munaqasah           √  

8 Perbaikan 

setelah 

munaqasah 

          √ 

 

C. Instrument Penelitian 

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Peneliti sebagai key 

instrument atau alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah dalam 

pengumpulan data lebih banyak bergantung pada diri peneliti sendiri sebagai 

alat pengumpul data. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data sekunder penelitian normatif berdasarkan bahan primer, sekunder. Dan 

tersier. 

1. Bahan Primer 

  Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari Al-quran 

dan Hadist, kitab-kitab karangan Ulama, buku-buku (Hukum Tata Negara 

Indonesia, Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat, Pengantar 

Hukum Pemilihan Umum, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, 

Fajlurrahman Jurdi, pengantar hukum pemilihan umum, 

KhudrotunNafisah pengawasan kampanye pemilu pada tahun 2019. al-

mawardi, sistem pemerintahan khalifah islam) jurnal yang berkaitan 
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Meminta Jabatan Dalam Proses Memilih Pemimpin Di Indonesia Menurut 

Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Maka data primer harus secara 

langsung kita ambil dari sumber aslinya yang tepat dan dijadikan 

Responden dalam penelitian. 

2. Bahan Sekunder 

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang 

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. bahan 

hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini 

yaitu hasil penelitian , buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan 

sumber-sumber tertulis lainya, baik cetak maupun elektronik lain yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau 

masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian 

ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder  yang 

meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan 

sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 

 

F. Teknik Analisis  

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah: 

1. Membaca buku-buku terkait dengan judul yang diteliti 

2. Memahami buku-buku terkait dengan judul yang terkait 

3. Mencatat data-dari buku terkait judul yang diteliti 

4. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait. 

5. Menghimpun sumber data . 

6. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam 

penelitian . 
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7. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu 

menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai. 

8. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik 

kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai Meminta 

Jabatan Dalam Proses Memilih Pemimpin Di Indonesia Menurut 

Perspektif Hukum Tata Negara Islam. 
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BAB IV 

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Temuan Penelitian 

1. Proses Meminta Jabatan Menurut Peraturan Perundan-undangan Di 

Indonesia 

Kepemimpinan awal dari satu kelompok sosial atau negara akan 

menjadi proto-type bagi kepemimpinan selanjutnya baik dalam konteks 

proses pemilihan  pemimpin, model kepemimpinan, atau karakteristiknya. 

Sebuah proses pemilihan kepemimpinan yang relevan dengan teori dan 

prosedur kepemimpinan akan penghasilkan pemimpin yang mempunyai 

karakteristik dan model kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat, 

demikian sebaliknya. Selain itu, melalui landasan politis juga akan 

diketahui bagaimana implikasi kebijakan pemimpin dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. (Sutisna, 2014:209) 

Tegasnya, pendekatan politis tidak hanya terfokus pada aspek 

kekuasaan semata. Akan tetapi, lebih terfokus pada aspek implementasi 

kebijakkan seorang pemimpin dalam mengartikulasikan setiap amanat 

yang menjadi tanggunggan kepemimpinan. Teori kepemimpinan Indonesia 

dan landasan sosiologis yaitu kondisi sosial masyarakat Indonesia. Adapun 

secara ringkas landasan tersebut adalah:  

a. Landasan ideal, yaitu pancasila, terutama sila kerakyatan yang 

dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/ 

perwakilan. 

b. Landasan konstitusional, yaitu UUD 1945 yang termuat dalam: a. 

Pembukaan alinea ke empat. b. Batang tubuh pasal 1 ayat 2. c. 

Penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara. 

c. Landasan  operasional, yaitu Udang-Undang nomor 42 Tahun 2008 

tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden serta peraturan 

perundang-undangan lainnya. 
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Setelah mengetahui landasan pemilihan kepala negara dan 

wakilnya di Indonesia, selanjutnya asas dari pemilihan umum yang 

dilaksanakan di Indonesia adalah "LUBER"yaitu langsung, umum, bebas, 

dan rahasia. Asal "Luber" sudah ada sejak zaman orde baru dan hingga 

kini masih dipertahankan. Kalimat "Langsung" berarti pemilih diharuskan 

memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. 

"Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang 

sudah memiliki hak menggunakan suara. "Bebas" berarti pemilih 

diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, 

kemudian "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat 

rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. (Sutisna, 2014:211) 

Salah satu karakteristik negara yang menganut sistem politik 

demokrasi ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Meskipun 

demikian sistem pemilihan umum  negara demokrasi tidak sama disemua 

negara. Hal ini ditentukan oleh latar belakang sosial, kultural, geografis 

setiap negara bangsa dan model demikrasi yang diterapkannya. Pemilihan 

umum di Indonesia diselenggarakan dalam berbagai bentuk dengan  ragam  

sistem yang tidak sama. Setidaknya ada sejumlah bentuk pemilihan yang 

dikenal seperti pemilihan umum calon legislatif DPD, DPR, DPRD, 

Pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala 

Darah dan Pemilihan Kepala Desa, dimana Sistem pemilihannya berbeda.
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Pada Bab II pengajuan Bakal Calon Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (1) setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal 

calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan 

ketentuan: 

a. Diajukan oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; 

b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari 

jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil; 

c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan 

perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; 

d. Disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 

1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan 

e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya 

menandatangani dan melaksanakan pakta integritaspencalonan 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian 

untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir. (Lihat Pasal 4 

dalm Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018) 

f. Ayat (2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah 

bakal  calon  perempuan  di  setiap  Dapil  menghasilkan angka 

pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Ayat (3) dalam hal Partai 

Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 % (tiga puluh persen) 

jumlah bakal calon perempuan disetiap Dapil dan Penempatan 

susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c 

da huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak 

dapat diterima. (Lihat Pasal 4 dalm Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2018) 
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Pasal 7 Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Telah berumur 21 (dua puluh  satu) tahun atau lebih terhitung sejak 

penetapan DCT; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. Dapat berbicara, membaca, dan / atau menulis dalam bahasa 

Indonesia; 

e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah 

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau 

sekolah lain yang sederajat; 

f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika; 

g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap; 

h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif; 

i. terdaftar sebagai pemilih; 

j. bersedia bekerja penuh waktu; 

k. mengundurkan diri sebagai: 

1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wakil kota atau 

wakil wali kota; 

2) kepala desa; 

3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang 
 

membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan 

dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
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unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan 

unsur kewilayahan; 

4) Aparatur Sipil Negara; 

5) Anggota Tentara Nasional Indonesia; 

6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan / atau karyawan pada 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Badan 

Usaha Milik desa, atau badan lain yang anggarannya 

bersumber dari keuangan negara; 

l. Mengundurkan diri sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, 

atau Panitia Pengawas; 

m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, 

notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan 

penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara 

serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan 

dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-undangan; 

n. bersedia  untuk  tidak  merangkap  jabatan  sebagai pejabat  negara  

lainnya,  direksi,  komisaris,dewan pengawas  dan/atau  karyawan  

pada  Badan usaha Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah, 

Badan Usaha Milik  Desa, atau badan lain yang anggarannya 

bersumber dari keuangan negara; 

o. menjadi anggota Partai Politik; 

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan 

q. dicalonkan hanya di 1 (satu) Partai Politik; 

r. dicalonkan hanya 1 )satu) Dapil; dan 

s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
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Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda 

dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir. 

Ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga 

negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota. 

Ayat (3) penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, Ayat (4) persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huug g, dikecualikan bagi: 

a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, 

dan secara kumulatif bersedia secara terbuka da jujur mengumumkan 

kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan 

b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena 

alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara 

terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik. 

Ayat (5) pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) huruf s 

disampaikan kepada: 

a. Pimpinan  Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR; 

b. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, 

bagi anggota DPRD Provinsi; dan 

c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD 

Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Ayat (6) Dalam hal terdapat kondisi: 

a. Partai Politik yang mengajukan Partai Politik yang mengusulkan 

calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau 

kepengurusan  Partai  Politik  tersebut  sudah  tidak ada lagi; 

b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak 
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ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD 

Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu 

Terakhir; atau 

g. tidak  lagi  terdapat  calon  pengganti  anggota  DPR, DPRD  

Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  yang terdaftar dalam 

DCT anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili 

pada Pemilu Terakhir. (Lihat Pasal 7 dalm Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2018) 

  Pada Bab VII  Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 

Dan DPRD Kabupaten/Kota Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon 

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 51 Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara 

Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: 

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;  

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e 

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, 

madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah 

kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; 

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 

17 Agustus 1945; 

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih: 

h. sehat jasmani dan rohani; 

i. terdaftar sebagai pemilih; 
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j. bersedia bekerja penuh waktu; 

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, 

pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan 

pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau 

badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya 

bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat 

pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; 

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, 

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), 

atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang 

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang 

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, 

dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara 

lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada 

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta 

badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; 

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;  

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan  

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 

  Pasal (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuktikan dengan: 

a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; 

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat 

tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau 

surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau 

program pendidikan menengah; 
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c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana 

dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat 

keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah 

dijatuhi pidana; 

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; surat tanda bukti telah 

terdaftar sebagai pemilih;  

e. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu 

yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; 

f. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan 

publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah 

(PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan 

jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan 

lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, 

wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas 

bermeterai cukup;  

g. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai 

kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota 

Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan 

karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha 

milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya 

bersumber dari keuangan negara; 

h. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; 

i. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya  

j. dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga 

perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; 

dan  

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) 

daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai 
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cukup. 

  Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 menetapkan 

syarat-syarat  untuk menjadi calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia: 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain karena kehendak dirinya sendiri. 

c. Tidak pernah menghianati negara. 

d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

e. Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

f. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang 

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. (Sutisna, 

2014:221-223) 

Masalahnya, kini kita sedang menghadapi proses pemilihan 

pemimpin dengan kondisi yang tidak sepenuhnya ideal. Bukan hanya 

presiden dan anggota legislatif di tingkat nasional, melainkan juga ratusan 

atau ribuan pemimpin lainnya ditingkat daerah. di era otonomi ini, 

semuanya akan menjadi variabel penting bagi kemajuan bangsa Indonesia 

secara keseluruhan. Salah satu yang paling utama yang dijadikan pegangan 

dalam  memilih pemimpin adalah track record. Alias rekam jejak hidunya. 

Karya-karya nyatanya. Performance terakhirnya. Istilah jawanya: bibit, 

bebet, bobot. (mustofa, 2006:222) 

Secara garis besar sistem pemilu dapat dibagi dua, yaitu sistem 

proporsional dan sistem nonproporsional yang dikenal juga dengan 

sebutan sistem distrik. Di beberapa negara dikembangkan varian-varian 

dari kedua sistem itu, yaitu mencoba mengawinkan antara sistem 

proposional dengan sistem distrik. 

Kampanye politik dalam sistem  proporsional, harus menonjolkan 

ideologi, visi, misi, dan program partai, serta ketokohan para kandidat 

karena yang dipilih oleh rakyat adalah tanda gambar partai. Justru itu, 
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partai politik harus menampilkan ideologi partai serta visi, misi, dan 

program, serta tokoh-tokoh (kandidat) yang menarik, disukai, dan 

didukung oleh rakyat. Kelemahan dari sistem ini adalah kandidat yang 

memiliki ketokohan tidak terpilih karena namanya dalam daftar calon, 

berada pada urutan bawah, sedang calon yang ada diurutan atas adalah 

justru kandidat yang kurang dikenal. Sistem ini memang memperkuat 

kedudukan pimpinan partai yang menyusun daftar calon. 

Namun demikian sistem proporsional memiliki juga kelebihan 

antara lain karena dianggap representatif, yaitu jumlah kursi yang 

diperoleh partai politik dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara rakyat 

yang diperoleh dalam pemilihan umum. Sistem ini juga dipandang lebih 

demokratis dalam arti lebi egaliter, karena relatif tidak ada suara yang 

hilang. 

Pemilihan umum sistem distrik yang merupakan sistem yang 

tertua, menunjuk kepada pertarungan antara kandidat yang dicalonkan oleh 

partai-partai politik dalam sebuah wilayah yang kecil (daerah pemilihan) 

untuk mencari satu wilayang (single-member constituency). Kandidat 

dicalonkan oleh partai politik, rakyat yang sudah dewasa memilih nama 

dan gambar (foto) kandidat tersebut dan bukan memilih tanda gambar 

partai politik. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak menjadi 

pemenang tunggal (the first post post) dan akan mewakili daerah itu dalam 

parlemen. Suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan lagi, sehingga 

suaranya dianggap hilang (wasted). Namun, kandidat yang menang tidak 

lagi mewakili partainya, tetapi mewakili daerah pemilihan itu dan harus 

memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Hal itu dapat 

menimbulkan kemungkinan, anggota parlemen itu lebih mementingkan 

distrik dan warganya dari pada kepentingan nasional. 

Kelemahan lain dari sistem distrik tersebut adalah kurang 

representatif karena partai politik yang calonnya kalah dalam suatu distrik 

kehilangan suara rakyat yang mendukungnya. Dengan demikian terdapat 

sejumlah suara yang terbuang sia-sia karena tidak diperhitungkan sama 
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sekali. Demikian juga sistem distrik itu kurang efektif dalam masyarakat 

plural, karena terbagi dalam kelompok etnis, regilius, tribal, sehingga 

sistem itu mungkin hanya relevan diselenggarakan di negara yang 

memiliki satu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan 

etnis. 

Namun demikian sistem distrik itu memiliki keuntungan terutama 

karena sederhana dan murah untuk diselenggarakan, karena suatu partai 

dapat lebih mudah mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen 

sehingga tidak perlu berkoalisi. Demikian juga karena kecilnya daerah 

pemilihan maka kandidat yang "bertarung" itu dapat dikenal dengan baik 

oleh komunitasnya, sehingga hubungan kandidat yang terpilih dengan 

konstituennya akan lebih erat atau tidak terjadi kesenjangan (disconnect 

electoral). justru itu maka dalam pemilihan umum sistem distrik, yang 

harus ditonjolkan dalam kampanye politik adalah ketokohan kandidat serta 

visi, misi, dan programnya terutama yang berkaitan dengan distriknya. 

Artinya, yang dipilih oleh rakyat adalah orang serta visi, misi, dan 

program yang akan dilaksanakan. Itulah sebabnya, dalam sistem distrik, 

partai-partai politik yang mengikuti pemilihan umum harus berusaha 

menampilkan tokoh, visi, misi dan program yang menarik dan disukai oleh 

rakyat. 

Jika sistem pemilihan umum menggunakan sistem gabungan antara 

sistem proporsional dan sistem distrik sebagaimana ditemukan diberbagai 

negara termasuk di indonesia dalam pemilihan umum tahun 2004 dan 

2009, maka cara dan model kampanye yang dipilih tentu dapat 

disesuaikan. Namun, penonjolan ketokohan dan visi, misi, dan program 

kandidat harus menjadi perhatian utama dalam kampanye pemilihan 

umum. 

Kegiatan dalam agenda pemilihan umum yang paling semarak dan 

melibatkan banyak orang, adalah kampanye. Kegiatan itu dilakukan 

menjelang pemungutan suara, terutama pemilihan anggota legislatif 

(parlemen) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR dan DPRD) dan 
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anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disebut pemilihan umum 

(pemilu). Selain pemilihan anggota parlemen, yang tidak kalah pentingnya 

adalah pemilihan jabatan-jabatan politik, terutama pemilihan presiden, 

gubernur, dan bupati yang di Indonesia masuk dalam Pemilihan umum. 

Oleh karena itu istilah pemilihan umum yang digunakan dalam karya ini, 

telah mencakup pemilihan presiden (pilpres), pemilihan gubernur/kepala 

daerah (pilgub), dam pemilihan bupati/kepala daerah (pilbub). 

Istilah kampanye pemilu tersusun dari dua kata, yaitu kata 

kampanye dan pemilu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah 

kampanye berarti serentak mengadakan gerakan atau surat-surat kabar 

serentak mengadakan aksi. (Poerwadarminta, 2008: hal 292). Di dalam 

makna lain, kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak untuk melawan 

suatu berpropaganda, mengadakan aksi, dan sebagainya. Istilah kampanye 

kemudian membentuk kata istilah-istilah lainnya seperti berkampanye 

mengadakan gerakan serentak untuk melawan berpropaganda, 

mengadakan aksi, dan mengkampanyekan (mempromosikan dan 

memperkenalkan).  

Dalam bahasa inggris disebut dengan campaign. Menurut Sweeney 

yang dikutip oleh jurdi, bahwa campaing (kampanye) seperti sebuah 

perjalanan, yang mulai dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain. 

Untuk sampai kepada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang 

tepat. Di sini memerlukan peta yang bisa memandu dan menunjjukan arah 

yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan dan perencanaan adalah 

peta di dalam sebuah kampanye. Dengan begitu, kampanye ditunjukkan 

pada kegiatan yang terencana secara baik. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: hal 

204) 

Menurut istilah, Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu 

atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pihak 

pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta 

pemilu. Kampanye secara umum ialah kegiatan atau aktivitas 

mempromosikan satu atau beberapa hal kepada khalayak (publik) agar 
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mereka mengenalnya. jika berupa uang, maka orang diharapkan 

membelinya, apabila berupa jasa publik maka diharapkan agar dapat 

digunakan. Kampanye berhubungan erat dengan suatu upaya memengaruhi 

entitas tertentu terhadap entitas lain agar entitas yang dipengaruhi ini 

memiliki kesamaan pandangan atau kesamaan sikap atau prinsip dengan 

yang dipengaruhi. (KhudrotunNafisah, 2018: hal, 1) 

Istilah kampanye sering juga dilekatkan dengan kata politik, yaitu 

proses komunikasi politik diologis antara partai politik dengan syarat. 

Tujuannya adalah untuk membuat dan menciptakan kesamaan 

pemahaman, persepsi antara partai dan masyarakat atau khalayak (politik). 

Damsar menyebutkan kampanye adalah suatu komunikasi yang ditunjuk 

untuk memengaruhi orang atau kelompok yang lain agar menggunakan 

atau menggunakan suara sebagaimna yang diharapkan oleh pelaku 

kampanye pada suatu pemilihan. (Damsar, 2015:hal,226) 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kampanye secara 

umum merupakan kegiatan seseorang memengaruhi orang lain di dalam 

semua kegiatan. Dalam arti lain, kampanye adalah kegiatan terencana yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi dan 

menyakinkan orang lain agar menggunakan hak suaranya pada pihak 

tertentu, dengan harapan masyarakat dapat memilih orang yang menjadi 

calon di dalam pemilihan umum, baik dalam bentuk pemilihan Presiden, 

DPRD RI dan DPRD. 

Sedangan istilah pemilu adalah proses atau kegiatan masyarakat 

yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditugasi untuk itu agar 

masyarakat menggunakan hak pilihnya menentukan siapa yang 

dikehendakinya sebagai pihak yang berkuasa dalam lembaga eksekutif 

atau pihak yang dapat mewakilinya sebagai anggota legislatif. 

Untuk lebih jelasnya, makna kampanye pemilu telah disebutkan 

secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan 

peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk 
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menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan /atau 

citra diri peserta pemilu. 

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 

tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur juga menjelaskan bahwa 

kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim 

kampanye dalam rangka untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan 

visi dan misi pasangan calon. 

Kampanye dalam pemilihan umum biasa juga dilakukan oleh para 

juru kampanye partai politik, yang harus didaftarkan pada Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 

juru kampanye yaitu (1) kredibilitas (tingkat kepercayaan khalayak kepada 

dirinya); (2) attravtive (daya tarik); (3) power (kekuatan). Juru kampanye 

(Jurkam) dapat melakukan beberapa jenis kampanye seperti kampanye 

dialogis, kampanye monologis, dan kampanye organisasi. Sedangkan 

media kampanye yang dapat digunakan adalah radio, film, dan televisi 

dalam bentuk iklan politik yang mengandung banyak unsur persuasif. 

Media lain dapat juga digunakan dalam menjangkau khalayak yang 

banyak adalah surat kabar, spanduk, baliho, poster dan selembaran. 

Penyampaian pesan politik kepada massa, merupakan bentuk kampanye 

yang handal. (haryanto, 1982:95-102) 

Konsep kampanye politik yang berkembang di negara-negara 

demokrasi sekarang ini belum dirinci dalam kajian-kajian fikih siyasah 

Islam. Konsep kampanye yang ada sekarang ada hubungannya dengan 

upaya meminta orang agar memilihnya di dalam pemilihan. Dalam Islam 

sendiri ada larangan meminta jabatan dengan cara apapun, hal ini dapat 

diketahui dalam banyak riwayat hadist. Kampanye pemilu merupakan 

kegiatan peserta pemilu dan pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, 

menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau 

citra diri peserta pemilu. Dilihat dalam perspektif hadist larangan meminta 

jabatan maka kampanye pemilu bertentangan dengan beberapa riwayat 
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hadist Nabi SAW yang melarang seseorang meminta jabatan, seperti 

riwayat Bukhari.  

Rasulullah melarang Abdul Rahman bin Sumair meminta jabatan 

kemudian, dalam riwayat muslim mengenai kasus Abu zar yang meminta 

jabatan. Dalam tinjauan siyasah Syariah, kampanye pemilu tidak diatur 

secara terperinci karena sistem kampaye pemilu hadir mengikuti sistem 

pemerintahan demokrasi. Menurut siyasah syariyah, kampanye pemilu 

diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum islam. 

Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi sendirinya 

mengharuskan sistem pencalonan diikuti kampanye pasangan calon. Dasar 

hukumnya mengacu pda Qs. Yusuf ayat 54-57 yang menerangkan tentang 

nabi yusuf untuk menjabat bendaharawan negara. Dalil lainnya mengacu 

pada riwayat Abu Daud mengenai permintaan Usman bin Abi Al-Ash 

kepada Rasulullah SAW untuk menjadi imam shalat, riwayat hadist Abu 

Daud tentang informasi Rasulullah Saw terkait masuk surga orang yang 

meminta jabatan hakim dan mampu memutus secara adil. 

Pemimpin yang seperti ini bisa dijadikan panutan bagi rakyatnya. 

Kemudian pemimpin yang dikatagorikan sebagai pemimpin ideal adalah 

pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya, 

maksudnya adalah pemimpin yang seperti ini merupakan pemimpin yang 

selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya dari pada kepentingan 

pribadi ataupun kelompoknya. Ia akan bekerja sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh rakyatnya bukan berdasarkan kebutuhan pribadi maupun 

kelompoknya. Yang terakhir adalah pemimpin yang memiliki visi dan misi 

yang jelas. Ini merupakan salah satu poin penting dalam menjadi seorang 

pemimpin. Melalui visi dan misi inilah rakyat bisa mengetahui program-

program kerja pemimpinnya dan juga mengetahui kemana negara akan 

dibawa, apakah kearah yang lebih baik atau malah lebih buruk. 
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No Peraturan Bentuk Pemilihan Pemimpin 

1 UU No. 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU No 1 

Tahun 2015 tentang 

penetapan peraturan 

pemerintahan, pengganti UU 

No 1 Tahun 2014 tentang 

pemilihan gubernur, bupati, 

dan walikota menjadi UU, 

Ketentua dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 yang telah 

ditetapkan menjadi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 

2015 dirasakan masih 

terdapat beberapa 

inkosistensi dan menyisakan 

sejumlah kendala apabila 

dilaksanakan, sehingga perlu 

penyempurnaan sebagai  

berikut. 

Tentang Penyelenggaraan 
Pemilihan 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 97/PPU-

XI/2013 menyatakn bahwa 

Mahkamah Konstitusi tidak 

memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan perselisihan 
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hasil pemilihan kepala 

daerah. Putusan ini 

mengidikasikan bahwa 

pemilihan kepada daerah 

bukan merupakan rezim 

pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22E UUD 1945. 

Sebagai konsekuensinya, 

Maka komisi pemilihan 

umum yang diatur didalam 

pasal 22E tidak berwenang 

menyelenggarakan pemilihan 

Gubernur, Bupati dan 

Walikota. 

Untk mengatasi masalah 

konstitusioalitas 

penyelenggara tersebut dan 

dengan mengingat tidak 

mungkin menugaskan 

lembaga penyelenggara yang 

lain dalam waktu dekat ini, 

maka di dlam Undang-

Undang ini ditegaskan komisi 

pemilihan umum, badan 

pengawas pemilihan umum 

beserta jajarannya, dan 

dewan kehormatan 

penyelenggara pemilihan 

umum masing-masing diberi 
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tugas menyelenggarakan, 

mengawasi, dan menegakkan 

kode etik sebagai satu 

kesatuan fungsi dalam 

penyelenggaraan pemilihan 

gubernur, Bupati, dan 

Walikota secara berpasangan 

berdasarkan Undang-undang 

ini 

2 UU No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua 

atas UU No 1 Tahun 2015 

tentang penetapan peraturan 

pemrintah pengganti UU No 

1 Tahun 2014 tentang 

pemilihan gubernur, bupati, 

dan walikota menjadi UU 

Mengatur tentang: 

- Penyederhanaan 

 penyelesaian sengketa proses 

pada setiap tahapan 

pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota 

agar keserentakan 

pencoblosan maupun 

pelantikan dapat terjamin. 

- Penetapan mengenai waktu 
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pemungutan suara untuk 

pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gurbernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota. 

- Pengaturan sanksi yang 

jelas bagi yang melalukan 

politik uang (money politic) 

dalam pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

- Serta mengatur terkait 

pengisian jabatan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

yang diberhentikan. 

3 UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu  

Pasal 1 ayat (2) Undang-

undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan bahwa 

"kedaulatan berada ditangan 

rakyat yaitu bahwa rakyat 

memiliki kedaulatan, 

tanggung jawab, hak dan 

kewajiban untuk secara 



53 

 

 
 

demokratis memilih 

pemimpin yang akan 

membentuk pemerintahan 

guna mengurus dan melayni 

seluruh lapisan masyarakat, 

serta memilih wakil rakyat 

untuk mengawasi jalannya 

pemerintahan. Perwujudan 

kedaulatan dilaksanakan 

melalui pemilu sebagai 

sarana bagi rakyat untuk 

memilih pemimipin melalui 

pemilihan Presiden dan wakil 

presiden. 

Pasal 22E Undang-undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Pemilu untuk memilih 

Presiden dan wakil presiden, 

anggota DPR, anggota DPD, 

serta anggota dprd 

diselenggarakan 

berlandaskan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun 

sekali. Penyelenggaraan 

pemilu presiden dan wakil 

presiden dilaksanankan 

dengan tujuan memilih 

presiden dan wakil presiden 
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yang memperoleh dukungan 

kuat dari rakyat sehingga 

mampu menjalankan fungsi 

kekuasaan pemerintahan 

negara dalam rangka 

tercapainya tujuan nasional 

sebagaimana diamanatkan 

dalam pembukaan Undang-

undang Dasar Neagara 

Republik Indonesia Tahun 

1945. Disamping itu, 

pengaturan terhadap Pemilu 

presiden dan wakil presiden 

dalam Undang-undang ini 

juga dimaksudkan untuk 

menegaskan sistem 

presidensiil yang kuat dan 

efektif, dimana presiden dan 

wakil presiden terpilih tidak 

hanya memperoleh legitimasi 

yang kuat dari rakyat, namun 

dalam rangka mewujudkan 

efektifitas pemerintahan juga 

diperlukan basis dukungan 

dari DPR. Pemilu anggota 

DPR, anggota DPD, dan 

anggota DPRD 

diselenggarakan dengan 

menjamin prinsip 

keterwakilan, yang artinya 

setiap warga negara Indoneia 
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dijamin memiliki wakil yang 

duduk di lembaga perwakilan 

yang akan menyuarakan 

aspirasi rakyat disetiap 

tingkatan pemerintahan, dari 

pusat hingga ke daerah, 

pemilu yang terselenggara 

secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil 

merupakan syarat mutlak 

untuk mewujudkan wakil 

rakyat yang berkualitas, dapat 

dipercaya, dan dapat 

menjalankan fungsi 

kelembagaan legislatif secara 

optimal. penyelenggaraan 

pemilu yang baik dan 

berkualitas akan 

meningkatkan derajat 

kompetisi yang sehat, 

partisipatif, dan keterwakilan 

yang makin kuat dan dapat 

dipertanggung jawabkan 

secara prinsipil, Undang-

undang ini dibentuk dengan 

dasar menyederhanakan dan 

menyelaraskan serta 

menggabungkan pengaturan 

pemilu yang termuat dalam 

tiga undang-undang, yaitu 

Undang-undang Nomor 42 
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Tahun 2008 tentang 

Pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden, Undang-

undang Nomor 15 tahun 2011 

tentang penyelenggara 

pemilihan umum, dan 

Undang-undang Nomor 8 

tahun 2012 tentang pemilihan 

umum anggota dewan 

perwakilan rakyat, dewan 

perwakilan daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah. 

Selain itu, juga dimaksud 

untuk menjawab dinamika 

politik terkait perorangan, 

penyelenggara dan peserta 

pemilu, sistem pemilihan 

manajmen pemilu, dan 

penegakan hukum dalam satu 

Undang-undang, yaitu 

Undang-undang tentang 

Pemilihan Umum. Dalam 

Undang-undang ini juga 

diatur mengenai kelembagaan 

yang melaksanakan pemilu 

yakni KPU, Bawaslu, serta 

DKPP. 

Lembaga tersebut diperkuat 

dan diperjelas tugas dan 

fungsinya serta disesuaikan 
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dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dalam 

penyelenggaraan pemilu. 

Penguatan kelembagaan 

dimaksudkan untuk dapat 

menciptakan 

penyelenggaraan pemilu yang 

lancar, sistematis, dan 

demokratis. Secara umum 

Undang-undang ini mengatur 

mengenai penyelenggara 

pemilu, pelaksanan pemilu, 

pelanggaran pemilu, serta 

tindak pidana pemilu. 

 

2. Pandangan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Meminta Jabatan  

Pencalonan diri dan kampanye untuk meraih jabatan  politik 

tertentu dapat dibenarkan menurut  hukum Islam bagi seseorang yang 

dalam  dirinya  terdapat dua hal. Pertama, ketika dia memiliki kapasitas,  

kapabilitas,  dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan.  

Ia kemudian mencalonkan dan mengkampanyekan dirinya  sendiri  untuk  

menggapainya  Kedua,  motivasi utama mencalonkan diri  dan 

berkampanye untuk sebuah jabatan  politik tertentu  adalah semata-mata 

untuk menggapai ridha  Allah dan  demi merealisasikan kemaslahatan 

publik, bukan untuk menggapai kepentingan pribadi dan atau bukan 

sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif bagi 

kepentingan publik. 

   Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya 

seseorang mencalonkan diri dan berkampanye untuk jabatan politik 

tertentu. Secara garis besar pendapat para ulama dalam masalah ini dapat 
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dipetakan ke  dalam dua kelompok. Pertama,  kelompok yang  menolak 

pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik tertentu. Kedua, 

kelompok yang mendukung pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan 

politik tertentu. Perbedaan pendapat dalam permasalahan ini terutama 

timbul karena, baik   dalam al-Qur’an   maupun al-Sunnah, di samping 

terdapat dalil-dalil yang terkesan melarang  seseorang untuk mencalonkan 

diri dan berkampanye   untuk   mendapatkan   suatu   jabatan   politik   

tertentu, ditemukan pula dalil-dalil lain yang bernada membolehkannya. 

Perbedaan dalil   yang   digunakan   oleh   masing-masing   kelompok   

atau   bahkan perbedaan   interpretasi   terhadap   dalil-dalil   yang   sama,   

tentu   saja, melahirkan pendapat yang bervariasi. 

   Kelompok pertama, yakni kelompok yang menolak pencalonan diri 

dan kampanye untuk jabatan politik yang berdasarkan pendapatnya dalam 

Al-Quran, Hadist Nabi, dan praktek politik yang yang dilakukan para 

sahabat, Dalil berupa ayat al-Quran yang dimaksud adalah ayat 32 Surat al 

Najm yang berbunyi sebagai berikut: 

ٰقىَفََل  ا اَْنفَُسُكْمْۗ ُهَو اَْعَلُم ِبَمِن ات  ْوْٓ ُتَزكُّ  

Artinya : ".... Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia 

mengetahui tentang orang yang bertakwa." (Q.S. 53: al-Najm: 32). 

   Menurut kelompok pertama, pencalonan diri dan kampanye untuk 

jabatan politik tertentu, pada hakikatnya dapat dianggap sebagai tindakan 

penyucian seseorang  terhadap dirinya sendiri. Selain itu, tindakan tersebut 

juga   dapat dipandang sebagai simbol adanya ambisi yang besar dari 

seseorang untuk merebut sebuah jabatan tertentu, yang menurut ayat 

tersebut,  tidak dapat dibenarkan. 
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Sabda Nabi Muhammad s.a.w : 

ُ َعْنُه، َقالَ  ِبيِّ َصل ى َّللاُ َعَلْيِه َوَسل َم أََنا : َعْن أَِبي ُموَسى َرِضَي َّللا  َدَخْلُت َعَلى الن 
ُجَلْينِ  ِ، َوَقاَل اآلَخُر ِمْثَلُه، : َوَرُجَلَِن ِمْن َقْوِمي، َفَقاَل أََحُد الر  ْرَنا َيا َرُسوَل َّللا  أَمِّ

ا َلَ ُنَولِّي َهَذا َمْن َسأََلُه، َوَلَ َمْن َحَرَص َعَلْيه»: َفَقالَ  إِن   

Artinya : Dari Abu Musa Radhiyallahu anhu dia berkata, “Saya masuk 

menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama dengan dua orang 

dari kaumku, lalu salah seorang dari kedua orang itu berkata, 

“Jadikanlah (angkatlah) kami sebagai amir (pejabat) wahai Rasulullâh!” 

Kemudian yang seorang lagi juga meminta hal yang sama. Maka beliau 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya kami tidak akan 

mengangkat sebagai pejabat orang yang memintanya dan tidak juga 

orang yang tamak terhadap jabatan itu” 

  Berdasarkan kedua hadis yang dikutip di atas, Abd al-Qadir Awdah 

menyimpulkan, pencalonan diri dan kampanye untuk sebuah jabatan 

(politik) tertentu, haram hukumnya. Pendapat yang disebut terakhir ini, 

antara lain, sama-sama dianut Abu A’la al-Maududi dan Abd. al-Karim 

Zaidan. Bedanya dengan al-Maududi,  Abd. al-Karim Zaidan menyatakan, 

pada saat darurat, semisal di saat umat Islam tidak dapat menentukan 

sendiri orang-orang yang cocok untuk menduduki jabatan-jabatan politik 

yang masih belum terisi, pencalonan diri dan kampanye  yang dilakukan 

seorang   kandidat   untuk   menggapai   jabatan   politik   tertentu   yang 

formasinya masih belum terisi itu dapat dibenarkan. Pada saat demikian, 

demi  menjaga  kemaslahatan,  seseorang  diperkenankan  mencalonkan 

dirinya sendiri untuk menduduki jabatan-jabatan politik yang masih belum 

terisi. Dasar argumentasi yang diamajukan Abd. al-Karim Zaidan untuk 

mendukung pendapat tersebut adalah ayat 55 surat Yusuf yang berbunyi 
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 َقاَل اْجَعْلِنْي َعٰلى َخَزۤاى ِِن اَْلَْرِضِۚ ِانِّْي َحفِْيظ  َعلِْيم  

Artinya : Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri 

(Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, 

dan berpengetahuan.” (Q.S. 12: Yusuf: 55). 

   Menafsirkan ayat tersebut abd al-Karim Zaidan menyatakan,  Nabi 

Yusuf diduga tidak meminta jabatan karena ketamakannya akan 

kedudukan, tapi  sebagai  sarana  untuk  merealisir  tujuan-tujuan  yang 

diridhai Allah s.w.t. Karena itu, seseorang yang mencalonkan diri untuk 

meraih jabatan politik tertentu, tidak boleh melakukan kampanye yang 

sifatnya  memuji  diri  sendiri dan merendahkan calon lain. Yang  boleh 

dilakukan seorang kandidat saat berkampanye hanyalah memperkenalkan 

diri dan menyampaikan visi, misi, dan program-programnya bila kelak 

terpilih untuk mengemban sebuah jabatan politik tertentu. 

   Kelompok kedua yakni kelompok yang mendukung pencalonan 

diri dan kampanye untuk jabatan politik tertentu juga mendasarkan 

pendapatnya pada ayat al-Qur’an, hadis Nabi, dan praktik politik yang 

dilakukan   para sahabat. Dalil berupa ayat al- Qur’an yang dimaksud, 

antara lain, adalah sebagai berikut: 

Pertama, Firman Allah: 

اْجَعْلِنْي َعٰلى َخَزۤاى ِِن اَْلَْرِضِۚ ِانِّْي َحفِْيظ  َعلِْيم   َقالَ   

Artinya : Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri 

(Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, 

dan berpengetahuan.” (Q.S. 12: Yusuf: 55). 

Kedua, Firman Allah: 
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َك اَْنَت  ْنْۢ َبْعِدْيِۚ ِان  َبِغْي َِلََحٍد مِّ َقاَل َربِّ اْغفِْر لِْي َوَهْب لِْي ُمْلًكا َل  َيْنْۢ

ابُ   اْلَوه 

Artinya : Dia berkata, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah 

kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, 

Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (Q.S. 38: Sad: 35). 

   Kedua ayat tersebut  sekalipun berbeda dalam redaksi, tetapi sama 

dalam substansi, yakni sama-sama berkisah tentang dua orang Nabi yang 

mencalonkan diri dan berkampanye untuk mengemban suatu jabatan 

politik  tertentu.  Bedanya,  ayat     55  surat  Yusuf     berkisah  tentang 

pencalonan diri dan kampanye yang dilakukan Nabi Yusuf di hadapan 

penguasa Mesir untuk menduduki jabatan bendaharawan negara Mesir. 

Sementar ayat 35 surat Shad berisi permohonan Nabi Sulaiman  kepada 

Allah s.w.t.  agar berkenan memberikannnya  kekuasaan besar yang  tak 

dapat ditandingi para penguasa lain sesudahnya. Baik permohonan Nabi 

Yusuf  maupun  permohonan  Nabi  Sulaiman,  terbukti  dalam  sejarah, 

sama-sama dikabulkan Permohonan Nabi Yusuf dikabulkan penguasa 

Mesir. Sementara permohonan Nabi Sulaiman dikabulkan Allah s.w.t. 

sehingga, kedua Nabi tersebut, di samping sebagai Nabi, juga tampil 

sebagai pemimpin negara yang efektif   pada zamannya masing-masing. 

Berdasarkan ayat 55 surat Yusuf dan ayat 35 surat Shad, kelompok kedua 

berkesimpulan,  pencalonan  diri  dan  kampanye  untuk  sebuah  jabatan 

politik tertentu, dapat dibenarkan. 

   Dari uraian di atas dapat ditarik konklusi,  seseorang hanya 

dilarang memuji-muji dirinya sendiri sebagai figur yang paling dekat dan 

paling dicintai Allah s.w.t. sebagaimana diklaim kaum Yahudi dan 

Nasrani. Bila kesimpulan yang disebut terakhir ini diterima, maka 

pendapat yang menyatakan seseorang dilarang mencalonkan diri dan 
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berkampanye untuk menggapai jabatan politik tertentu, adalah pendapat 

yang invalid. 

   Selanjutnya,    mengenai    hadis-hadis    yang    dimajukan    untuk 

melegitimasi penolakan pencalonan diri dan kampanye untuk menggapai 

jabatan politik tertentu,   juga perlu digaris bawahi beberapa hal sebagai 

berikut. Pertama, Hadis yang bersumber dari Abdurrahman Ibn Auf  dan 

Abu  Musa  al-Asy’ari  yang  dikutip  di  muka,  yang  pada  intinya  berisi 

larangan untuk meminta-minta   jabatan tertentu, menurut al-Nawawi, 

sesungguhnya hanya berlaku bagi seseorang yang sangat berambisi 

menduduki jabatan tertentu guna memuaskan keinginan pribadinya saja, 

sehingga tak pernah sedikitpun terlintas dalam hati dan pikirannya untuk 

mengabdi bagi kepentingan   publik. 

   Dengan kata lain, dapat pula dikatakan, larangan meminta-minta 

jabatan itu hanya berlaku bagi mereka yang dalam dirinya ditemukan dua 

hal. Pertama, ia tidak memiliki    kapabilitas, kapasitas, dan akseptabilitas 

yang memadai untuk memangku jabatan yang diinginkannya.   Kedua, 

motivasi pertama dan utamanya dalam menggapai suatu jabatan tertentu 

hanyalah untuk memuaskan diri dan atau kelompoknya saja dan , tidak 

berlaku bagi orang yang motivasi utamanya meminta jabatan tertentu 

untuk mewujudkan kemaslahatan dan melayani kepentingan publik. 

Secara historis, kelegislatifan umat dalam bentuk  kelembagaan 

lokal arab formal dimulai pada masa kekuasaan  khalifah umar bin khatab. 

Umar membentuk tim musyawarah  untuk merumuskan pengganti dirinya 

yang akan menduduki kursi  ke khalifahan. Pembentukan tim tersebut 

didasari oleh keraguan  umar terhadap beberapa orang yang diajukan umat 

Islam untuk  menggantikan dirinya. Umar memandang orang-orang yang 

diajukan tersebut (misalnya, saad bin jarah, Abdurrahman bin Auf,  Zubair 

bin awam, Thalhah, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) kurang 

memenuhi kualifikasi untuk memengang jabatan  khalifah yang saat itu 
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sudah mulai rumit akibat cakupan wilayah kekuasaan Islam yang sudah 

meluas dan menjadi jabatan  primadona yang diinginkan banyak orang. 

(Aji Suntana,2011,hal 218) 

Untuk mengatasi  keraguannya, Umar melakukan suatu terobosan 

politik yang sistematis dan terstruktur untuk ukuran  waktu itu, yaitu 

membentuk sebuah tim yang bertanggung jawab  untuk menyelesaikan 

masalah yang sangat krusial. Tim yang dibentuk Umar tersebut oleh para 

pemikir politik Islam disebut majelis syura kata ini selanjutnya menjadi 

istilah teknis lembaga  perwakilan politik di dunia islam. 

Pembentukan tim mushawarah [ majelis syura ] itu tidak  lancar 

begitu saja. Sebagian sahabat senior banyak yang menolaknya. ‘Abbas dan 

keluarga besar bani hasyim menolak  kebijakan Umar tersebut dan 

menganggapnya sebagai tindakan keliru. 

Terlepas dari penolakan sebagian sahabat senior, para pemikir 

politik Islam menyembut kebijakan Umar saat itu sebagai  babak awal 

dan rumusan dasar sebuah paradigma politik Islam, secara khusus dalam 

bidang peralihan kekuasaan dan kelegislatifan. Penunjukkan beberapa 

orang oleh Umar dikatakan oleh para pemikir politik Islam sebagai babak 

awal ide konsep keanggotaan legislatif dalam Islam. Para anggota 

mushawarah diberi tenggang waktu oleh Umar selama tiga hari, untuk 

menentukan pengganti dirinya.Tenggang waktu ini diidentivikasi oleh para 

pemikir politik islam sebagai dasar konsep masa kerja para anggota 

legislative. 

Konsep majelis syura dalam kajian politik Islam merupakan bentuk 

nyata pandangan orang-orang sunni yang menyatakan bahwa kekuasaan 

politik berasal dari dua sumber: ( 1) syariat, (2) umat sebuah pandangan 

yang vis a vis  dengan pandangan syi’ah yang menyadarkan kekuasaan 

politik pada garis keturunan dan wasiat. Artinya,kekuasaan politik dalam 

pandangan sunni adalah tatanan hukum Tuhan dan kesepakatan umat. 

Oleh karena itu,sunni  memandang bahwa kekuasaan politik bukan “hak” , 

melainkan “pungsi” yang harus dijalankan atas nama Tuhan dan umat.  



64 

 

 
 

Kaum Sunni menegaskan bahwa Islam mengesampingkan 

legitimasi politik yang tidak didasarakan pada keterlibatan umat dan 

membenci otoritas pribadi, yang menurut Iqbal, bertentangan  dengan 

individualitas manusia. Menerima begitu saja, tanpa kritik dan koreksi, 

terhadap otoritas pribadi adalah kejahatan moral dan termasuk ke dalam 

perbuatan fasik.Hak masyarakat dalam wilayah kebijakan politik, menurut 

Sunni, sangat dominan. Umat mempunyai hak memperlakukan pemimpin 

sesuai dengan kehendak mereka. Pemimpin harus orang yang dikehendaki 

dan berasal dari mereka sendiri. Pernyataan Muaz bin Jabal berikut ini 

mendukungan pandangan sunni tersebut Peminpin kita adalah salah 

seorang di antara kita. Jika dia mau mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran 

dan As-Sunnah, kita  tempatkan dia di atas kita. Jika dia berjalan 

berlawanan dengan  keduanya, kita pecat. Jika dia mencuri, kita potong 

tangannya. Jika ia berbuat zina, kita dera. Dia tidak boleh bersembunyi 

dari kita dan tidak angkuh diri. 

Beberapa pemikir politik Islam, seperti Taqi Ad-Din An 

Nabhani,Al-Mawardi, dan Taufiq Asy-Syawi, mendasarkan kelegislatifan 

(syura) dan sistem representatif (tawkil) rakyat islam pada preseden 

sejarah umat islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Selain itu, mereka 

pun mendasarkan hal tersebut pada  beberapa ayat Al-Quran yang 

mengisyaratkan keharusan bermusyawarah dalam masalah publik, seperti 

dalam surat Asy-Syura ayat 38. 

Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. 

Mengangkat empat belas orang perwakilan dari kalangan Anshar dan 

Muhajirin yang dijadikan sebagai rujukan- melalui musyawarah dalam 

beberapa kasus sosial, politik, dan ekonomi. Selain kegiatan Nabi SAW. 

Yang dijadikan referensi oleh beberapa pemikir politik Islam di atas, apa 

yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ketika membentuk Dewan 

Ulama dijadikan rujukan oleh mereka. Dikatakan oleh mereka bahwa 

Umar membentuk Dewan Ulama yang dipimpin oleh Abdullah bin 

mas’ud. 
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Musyawarah, sebagai bagian dari mabda syura, merupakan 

pangkalan mutama mekanisme pengambilan keputusan di majelis syura. 

Para anggota majelis syura, yang oleh para pemikir politik islam disebut 

ahl al-hall wa al-‘aqd, wajib melakukan musyawarah, melakukan 

pengawasan, dan mengawal moral khalifah. Seorang khalifah atau 

pemimpin berkewajiban melakukan musyawarah,  bukan hanya untuk 

mencari titik terang masalah masyarakat, melainkan dia pun wajib 

melaksanakan kesimpulan-kesimpulan yang dicapai melalui musyawarah. 

Bahkan, beberapa ulama menyatakan wajib memecat pemimpin yang tidak 

mau melakukan musyawarah dan melaksanakan hasilnya, seperti 

dikemukakan  oleh Asy-Syafi’I, Asy-Syaukani, Al –Ghazali, dan Abu 

Bakar Al-Fursi. 

Seluruh ahli hukum dan pemikir politik muslim bersepakat  bahawa 

siapa saja yang diberi amanat tugas mengatur urusan-urusan masyarakat 

istilah teknisnya adalah khalifah dia wajib melaksanakan tugas-tugasnya 

melalui musyawarah dengan anggota majlis syura. Selain itu, khalifah 

wajib mempertanggungjawabkan segala tindakanya kepada masjis syura.  

Rasyid ridha menyatakan secara tegas bahwa otoritas masa  lalu 

menetapkan kewajiban atas ahl al hall wa al-‘aqd untuk menentang 

ketidakadilan dan penindasan yang  dilakukan oleh khalifah. Semua ini 

tidak dapat dilakukan ,kecuali oleh orang-orang berkualifikasi yang dapat 

menilai tindakan khalifah dan memecat jika berseberangan dengan 

syariat.bagi rasyid ridha. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari 

bab ke bab yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan berikut:  

1. Pencalonan diri dan kampanye untuk meraih jabatan  politik tertentu 

dapat dibenarkan menurut  hukum Islam bagi seseorang yang dalam  

dirinya  terdapat dua hal. Pertama, ketika dia memiliki kapasitas,  

kapabilitas,  dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan. 

Ia kemudian mencalonkan dan mengkampanyekan dirinya  sendiri  untuk  

menggapainya  Kedua,  motivasi utama mencalonkan diri  dan 

berkampanye untuk sebuah jabatan  politik tertentu  adalah semata-mata 

untuk menggapai ridha  Allah dan  demi merealisasikan kemaslahatan 

publik, bukan untuk menggapai kepentingan pribadi dan atau bukan 

sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif bagi 

kepentingan publik. 

2. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya seseorang 

mencalonkan diri dan berkampanye untuk jabatan politik tertentu. Secara 

garis besar pendapat para ulama dalam masalah ini dapat dipetakan ke  

dalam dua kelompok. Pertama,  kelompok yang  menolak pencalonan diri 

dan kampanye untuk jabatan politik tertentu. Kedua, kelompok yang 

mendukung pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik tertentu. 

Perbedaan pendapat dalam permasalahan ini terutama timbul karena, 

baik   dalam al-Qur’an   maupun al-Sunnah, di samping terdapat dalil-

dalil yang terkesan melarang  seseorang untuk mencalonkan diri dan 

berkampanye   untuk   mendapatkan   suatu   jabatan   politik   tertentu, 

ditemukan pula dalil-dalil lain yang bernada membolehkannya. 

Perbedaan dalil   yang   digunakan   oleh   masing-masing   kelompok   
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atau   bahkan perbedaan   interpretasi   terhadap   dalil-dalil   yang   sama,   

tentu   saja, melahirkan pendapat yang bervariasi. 

3. Beberapa ulama berpendapat bahwa meminta jabatan tidak sepenuhnya 

dilarang  jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat, diantaranya 

orang-orang yang meminta betul-betul mampu untuk memangku jabatan 

yang ia minta tersebut, dan mampu mempertangggung jawabkannya, 

serta dia bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun 

larangan meminta jabatan sebagaimana dalam hadis menunjukkan 

larangan yang bersifat mengharamkan. Larangan tersebut berupa 

mengincar hal-hal yang berkenaan dengan jabatan, misalnya jabatan 

gubernur, hakim dan tugas-tugas umum lainnya. Karena yang yang 

sering kali mendorong hal tersebut adalah kepentingan pribadi. 

Sedangkan orang yang takut mengemban jabatan maka dia akan lebih 

berlaku adil karena takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Dari sini 

dapat disimpulkan bahwa meminta sesuatu yang berkenaan dengan 

jabatan adalah makruh (tidak disukai). 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Masalah meminta jabatan ini pada intinya bisa dilakukan dan tidak 

melanggar aturan hukum yang ada selama itu untuk kepentingan 

umum dan tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Tetapi butuh 

penanganan yang serius dan berusaha memperkecil setiap 

penyimpangan yang mungkin ada atau timbul di lapangan. Setiap 

kemungkinan yang akan timbul itu akan dapat dikurangi dengan cara 

membuat aturan yang jelas dan prosedur pelaksa yang jelas. 

2. Disarankan bagi pejabat yang akan mengikuti jejak pemerintahan 

untuk masing-masing untuk dapat mempelajari apa kelebihan dan 

kekurangan yang ada dan bisa menutupi dengan merubah cara kerja
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