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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki sistem demokrasi dalam pemilihan 

pemimpin di negaranya, baik provinsi maupun Kota/Kabupaten tak terkecuali pemiliha 

kepala desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat semakin ramainya 

pemilihan demokrasi di Indonesia, sehingga banyak masyarakat berlomba-lomba untuk 

mencalonkan diri sebagai kepala desa, tampaknya keinginan untuk melahirkan peningkatan 

dan kinerja. 

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat 

berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang 

bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan 

kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa 

(Rohmawati, Tatik 2013 ) 

Pemilihan Kepala Desa bukan dipandanglagi sebagai peristiwa politik yang asing 

bagimasyarakat desa, sebab pemilihan kepaladesa sudah berlangsung sejak lama 

bahkantelah menjadi tradisi turun temurun sebagaisarana untuk menentukan pemimpin 

desanya.Pemilihan kepala desa atau disingkat denganPilkades sebagai sarana untuk 

menampungaspirasi politik warga desa untuk menentukankepala desa yang diharapkan 

memenuhikeinginan dan harapan masyarakat desa.Pilkades merupakan representase 

wujudsistem pemerintahan demokrasi, melaluimekanisme pemilihan diharapkan warga 
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desadapat menentukan secara bebas pemimpinyang diinginkan sesuai dengan kriteri-

amasing-masing.(Rahardjo, M., & Baru, B. M. 2019). 

Salah satu upaya mensejahterakan kehidupan umat manusia adalah memilih pemimpin 

yang adil dan bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh masyarakat Wonua Jaya dalam 

memilih kepala desa melalui pilkades. Sebagaimana masyarakat pada umumnya. 

Masyarakat Wonua Jaya mendambakan pelaksanaan pilkades yang murni, tulus, dan 

berjalan sesuai prosedur. Menarik simpati masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik 

simpati itu dilakukan dengan money politic akan merugikan masyarakat sendiri. Selain 

memang juga dituntut harus memiliki integritas, dedikasi, loyalitas terhadap warga dan 

bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Kenapa demikian? Bila calon kepala desa 

sudah terpilih, ia akan lupa janjinya sebab yang ia tawarkan adalah janji sebagai umpan 

untuk mendapatkan kekuasaan bukan rencana untuk memakmurkan rakyat dan 

melaksanakan tugas kepemimpinan dengan ihklas. 

Dalam ajaran Islam sendiri, money politic itu dilarang dan perbuatan ini termasuk 

risywah. Perbuatan ini termasuk perbuatan bathil. Sedangkan asumsi mayoritas masyarakat 

praktik seperti ini dibolehkan oleh syara dan semua itu merupakan kesalahan besar yang 

terjadi jika kita tidak mencari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya. Seperti yang terjadi 

pada pemilihan kepala desa tepatnya di desa Wonua Jaya Tahun 2018. Berdsarkan 

pengetahuan penulis dan informasi dari masyarakat setempat yang di mana salah satu calon 

kepala desa melakukan money politic kepada masyarakat agar dirinya terpilih menjadi 

kepala desa. 
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Seperti pada desa desa lain pemilihan kepla desa pada amasyarakat desa wonua jaya 

terlihat berjalan dengan lancar dan di harapkan melahirkan pemimpin yang adil dan 

berdedikasi pada masyarakatnya namun yang menarik dan membuat terkejut sebagian 

masyarakat wonua jaya adalah terjadi money politik yang biasa di sebut oleh masyarakat 

Wonua Jaya adalah serangan fajar. Hasil dari observasi dan wawancara yang di lakukan 

penulis  kepada  beberapa masyarakat yang menerima uang dari slah satu calon mengatakan 

saya mendpat uang dari seklompok orag dari salah satu calon sekitar pukul 02.00 wita 

sebesar 300.000 ribu (ST, Wawancara 06 April 2020). Menurut sumber yang beredar uang 

yang di terima oleh masyarakat berfariasi salah seorang warga ada yang mendapat 100.000 

ribu rupiah ad juga yang mendapat 50.000 rupiah (YS, Wawancara 05 April 2020). 

Meskipun jumlahnya berfariasi dan nominalnya sedikit money politictetaplah money 

poilitik yang bertentangan dengan hukum yang bisa berbahaya bagi masyarakat itu sendiri  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktek 

money politic yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa Wonua Jaya dalam 

perspektif maqhasidu syariah. Penulis ingin mengetahui mengapa money politic terjadi dan 

bagaimana bentuk money politik dalam pilkades di desa Wonua Jaya. Kemudian penulis 

berusaha melihat fenomena ini melalui perspektif maqhasidu syariah. Penelitian ini 

berjudul “Perilaku Money politik dalam pemilihan kepala desa di desa Wonua Jaya 

Kabupaten Konawe Selatan dalam Perspektif Maqasid Al Syariah”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa maslahah 

sebagai berikut: 
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1. Ambisi masyarakat yang berlebihan terhadap jabatan menjadi kepala desa. 

2. Praktek money politic digunakan untuk menarik simpati masyarakat untuk 

memenangkan pilkades. 

3. Melakukan negative compaign sebagai alat untuk menjatuhkan lawan dalam 

memenangkan pilkades. 

4. Terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam menjabat sebagai 

kepala desa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, diperoleh beberapa 

masalah. Namun, dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada praktek perilaku money politic yang terjadi 

dalam pemilihan kepala desa di desa Wonua Jaya dalam perspektif maqasid syariah. Secara 

lengkap, penulis akan melihat bagaimana perilaku para pelaku money politic dan 

dampaknya dalam pemilihan kepala desa melalui perspektif maqasid syariah. 

1.4 Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraiain di atas, maka masalah yag aka dibahas dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana money politic bisa terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa wonua 

jaya? 

2. Bagaimana bentuk Money Politic yang terjadi di desa Wonua Jaya? 

3. Bagaimana maoney politic yang terjadi di desa Wonua Jaya di tinjau dari maqashidu 

syariah? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebaga berikut: 

1. Mendeskripsikan perilaku para money politic ditinjau dari Maqasid Syariah. 

2. Mendeskripsikan dampak money politic dalam pemilihan kepala desa. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perspektif teoritis maupun 

praktis. Mafaat teoritis dan praktis adalah sebaga berikut: 

1.6.1 Secara Teoritis 

1.6.1.1 Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperjelas pemahaman secara 

teoritis tentang perilaku money politic yang terjadi dalam pemilihan kepala 

desa di desa Wonua Jaya dalam perspektif maqasid syariah. 

1.6.1.2  Memberikan wawasan dan membuka kesempatan kepada peneliti lain serta 

pihak-pihak lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, berdasarkan 

penelitian ini. 

1.6.1.3 Menambah pengetahuan khususnya dalam praktik perilaku money politic yang 

terjadi dalam pemilihan kepala desa dalam perspektif maqasid syariah. 

 

1.6.2 Secara Praktis 

1.6.2.1 Bagi Kepala Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kepala desa agar 

mampu memahami dan menerapkan ajara-ajaran Islam yang sesuai dengan syari’at 
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Islam dalam melaksanakan pilkades, sehingga membentuk pemerintahan yang aman 

dan sentosa demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

1.6.2.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mendorong masyarakat 

menjadi insan yang mengetahui batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syari’at 

Islam khususnya hukum islam dalam memilih calon pemimpin.  

1.7.Definisi Operasional 

  Untuk menghindari bias atau penyimpanagan dalam pengertian konsep judul dan 

untuk memudahkan pengukuran suatu variabel dari penelitian ini, maka penulis 

menguraikan definisi oprasional sebagai berikut: 

1.7.1 Money Politik 

Money politic berasal dari bahsa inggris yang berarti politik uang yang bermakna 

suap menggunakan uang, sedangkanDefinisi suap secara etimologi, dalam Al Bahr 

Syar Al Khanz sebagaimana disebutkan dalam An-Nihayah atau Al Qamus 

disebutkan bahwa risywah atau rusywah sebanding dengan ja’alu. Nwartsya dalam 

arti mengambil, wartarsya bermakna meminta. Arsyahu (memberikan sesuatu 

kepadanya) bermakna memberi hadiah atau menjadikan padanya sesuatu, dan rasyhu 

(memberi uang suap) bermakna memberi suap.(Abdul G, 2003, h 129). 

Money politic yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah suatu bentuk 

pemberian uang maupun barang atau janji kepada seseorang agar orang itu tidak 

menjalankan haknya untuk memelih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan 

cara tertentu pada saat pemiliha umum. Pembelian bisa berupa uang atau barang. 
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Sedangkan menurut istilah risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan 

membatalkan sesuatu yang hak (benar) dan membenarkan yang salah. 

1.7.2 Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan kepala desa adalah proses demokarsi padamasyarakat di suatu desa 

yang telah memmenuhi syarat untuk bisa memilih pemimpin yang akan mengatur 

suatu desa pada saat pemilihan umum, desa menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 1ayat 

1 desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutanya di 

sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak 

tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


