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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menciptakan 

suasana baru dalam proses pemilihan kepala desa, Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan, 

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 

2015 Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa 

dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades) ini telah menambah 

semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. 

Tampaknya, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam 

kehidupan demokrasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya PP tersebut di 

atas. 

Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi 

masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti 

ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan 

segala cara. Pemeluk islam sebagai mayoritas menjadi target utama dukungan 

di dalam kampanye politik. Sangat mudah bagi para politisi untuk menarik 

dukungan bila berlatar belakang yang sama. Hal ini terus menerus dilakukan 

selagi masih dianggap ampuh untuk memperoleh simpati dan dukungan 

masyarakat.Bentuk-bentuk dari politisasi agama yang dilakukan oleh para 

politisi ini mungkin tidak terlihat oleh masyarakat. Banyak tokoh agama 

dilibatkan dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun daerah. Hal 
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itu dilakukan masih besar keyakinan bahwa tokoh masyarakat mampu 

menarik minat masyarakat.  
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Perdebatan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada 

ruang publik, menjadi kajian yang menarik perhatian loyalis negara maupun 

loyalis agama.Kajian yang lebih spesifik dalam perdebatan modern dengan 

memunculkan istilah “politisasi agama” (politicization of religion) yang 

ramai dibicarakan dalam pentas kajian nasional-internasional.Semua itu 

merupakan bentuk penguatan identitas socio-religious. Penguatan identitas 

socio-religious sudah ada sejak manusia mulai berinteraksi dengan 

lainnya.Kerangka kajian tentang politisasi agama awalnya bermuara dari 

perdebatan klasik antara agama (al-din) dan negara (al-daulah) dalam kajian 

politik Islam (al-islam al-shiyasiy atau siyasah syar’iyyah) yang terus 

berkembang sampai saat ini. (Mohammad Supriyadi, Jurnal Keamanan 

Nasional, Vol. 1, Nomor 3, 2015). 

Sebagaimana firman Allah Swt. yang diterangkan dalam Al-Quran surat 

An-Nisaa‟ ayat 59 yang berbunyi: 

ي ُّ
َ
أ َُّۖۡيَٰٓ رُِِّينُكىأ مأ

َ ْوِِلُّٱۡلأ
ُ
ِطيُعواُّْٱلرذُسوَلَُّوأ

َ
َُّوأ َ ِطيُعواُّْٱَّللذ

َ
َُّءاَيُنٓواُّْأ ٌَ ِي َهاُّٱَّلذ

ُِّ يُِنوَنُّةِٱَّللذ ُّحُؤأ َُِّوٱلرذُسوِلُّإِنُُّلنُخىأ وهُُّإََِلُّٱَّللذ ءُّٖفَُرد  ُِِّفََُّشأ ُخىأ فَإِنُّحََنَٰزَعأ
ُّ
أ
ُّحَأ ٌُ َس حأ

َ
َُّٞوأ َٰلَِكَُّخۡيأ َوأِمُّٱٓأۡلِخرَُِِّۚذ

َُُّّوٱۡلأ ُّوِيًلا
Terjemahannya : 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Oleh sebab itu dalam pembentukan pemerintah yang aman dan sentosa, 

perlu diterapkan ajaran-ajaran Islam yang diperlukan demi terealisasinya 
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masyarakat yang adil, makmur serta berpegang teguh pada syari‟at 

Islam.Dalam hal ini perlu adanya penegasan-penegasan hukum secara 

mendetail dan mengena pada pokok permasalahan yang sering terjadi dan 

sering dihadapi oleh lapisan masyarakat karena kebanyakan masyarakat 

kurang mengetahui tentang batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh 

syari‟at Islam. 

Seiring dengan semakin memanasnya suhu politik, masyarakat juga 

semakin bertambah pintar dan dewasa di dalam menyikapi berbagai ajakan 

dan provokasi.Masyarakat sering kali menerima semua pihak yang 

berkepentingan agar pada saatnya juga bisa memperoleh manfaat dari 

kelompok siapapun yang tampil sebagai pemenang.Para tokoh agama dan 

masyarakat sering menunjukkan sikap netral dalam upaya menjadikan diri 

mereka sebagai „gula‟. Di mana ada gula di situ pasti akan dikerumuni semut. 

Tidak mengherankan bila menjelang pemilihan, banyakperbaikan-perbaikan 

seperti perbaikan jalan di setiap gang-gang, bantuan dari para pihak yang 

memperebutkan pengaruh. 

Para tim sukses jauh-jauh hari sudah mulai aktif mengidentifikasi 

sasaran-sasaran yang efektif bisa memberikan pengaruh positif kelompok 

mereka. Menjelang hari H, biasanya sudah terbentuk juru kampanye (jurkam) 

yang terlatih. Setiap jurkam memperlihatkan kebolehannya di dalam memikat 

massa pendukung yang akan mendukungnya di dalam pemilihan kepala desa. 

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu, maksudnya adalah seperangkat tingkatan 
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yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kewenangan 

dalam masyarakat merupakan bagian yang harus dilaksanakan. 

Peran tokoh masyarakat secara etimologi merupakan perilaku 

bertindak. Sementara secara terminologi peran merupakan perangkat tingkah 

yang diharapkan dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan 

sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, tokoh 

ekonomi, dan sebagainya untuk memenuhi fungsinya sebagai aparatur 

pemerintahan di tingkat desa. 

Tokoh masyarakat merupakan konsep fungsional yang menjelaskan 

fungsi seseorang yang dibuat atas dasar tugas-tugas nyata yang dilakukan 

seseorang. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan apabilab seseorang 

melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukanya dalam 

menjalankan suatu peranan. Peran tokoh masyarakat meliputi norma-norma 

yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

Peran tokoh masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

Dalam fikih siyasah, di antara objek bahasan utamanya tentang 

kekuasaan. Jika disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, 

administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Dan jika 

dilihat dari sisi hubungan, fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara 

rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam suatu 

negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik 

berskala nasional maupun internasional. Dalam politik Islam, terdapat 
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beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih terdahulu untuk 

dijadikan panduan dalam tataran praktisnya. Selain itu, sesuai dengan 

kegunaan kaidah-kaidah fikih yang di antaranya dapat mengelompokkan 

masalah-masalah yang sejenis dan memiliki kesamaan illat/motif, maka tentu 

dengan adanya kaidah-kaidah fikih bidang siyasah akan memudahkan umat 

yang hidup di belakang hari dalam melakukan aktifitas politiknya Dalam 

tulisan ini, diuraikan dua belas kaidah-kaidah fikih yang penting dan relevan 

untuk diaplikasikan pada masa kini dan mendatang. 

Pemilihan kepala desa adalah suatu kegiatan penyaluran hak demokrasi 

setiap warga negara dalam memilih dan menentukan pemimpin politik dan 

pemerintahan untuk mengurus desa. Peran tokoh masyarakat yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah merupakan tindakan secara nyata yang dilakukan 

oleh tokoh masyarakat dilingkungan masyarakat dengan tujuan membuka 

wawasan masyarakat untuk memilih dan berpartisipasi untuk menentukan 

pemimpin yang baik pada pemilihan kepala desa di Desa Laea Kecamatan 

Poleang Selatan Kabupaten Bombana. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pandangan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait 

peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa di desa Laea. Penulis ingin 

mengetahui bagaimana peran dari tokoh adat desa Laea pada pelaksanaan 

Pilkades. Penelitian ini berjudul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di 

Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: 

1.1.1 Bagaimana Peran Tokoh masyarakatDalam Pemilihan Kepala Desa di 

Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana? 

1.1.2 Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Tokoh masyarakat Dalam 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan 

Kabupaten Bombana?. 

1.1.3 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran tokoh masyarakat 

dalam pemilihan kepala desa LaeyaKecamatan Poleang Selatan 

Kabupaten Bombana?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan peran Tokoh masyarakat Dalam Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten 

Bombana. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Tokoh 

masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Laea Kecamatan 

Poleang Selatan Kabupaten Bombana. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap peran tokoh 

masyarakat dalam pemilihan kepala desa LaeyaKecamatan Poleang 

Selatan Kabupaten Bombana. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk 

menambah wawasan keilmuan penulis, serta dengan hasil penelitian ini 

di harapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang 

sejenis dengan penelitian ini, sekaligus sebagai upaya pengembagan 

wawasan keilmuan secara empiris, sehinggah di peroleh pemahaman 

terkaitPeran Tokoh masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Ditinjau 

Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan 

Kabupaten Bombana. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagaiberikut : 

a. Sebagai sarana untuk bahan informasi dan memberikan kontribusi 

yang bermanfaat bagi pihak fakultas. 

b. Sebagai masukan bagi pihak pemerintah desasertadapat 

menunjangkeberhasilan pihak pemerintah desadanmembantu pihak 

pemerintah desa untuk lebihmemahami peran dari tokoh masyarakat. 

c. Bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara, selain itu 

di harapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan dan 

kemampuan pemahaman penulis terkait Peran Tokoh masyarakat 

Dalam Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Perspektif Hukum 
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Islam Di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten 

Bombana. 

d. Bagi peneliti lain adalah sebagai acuan revrensi dan bahan bacaan 

bagi seluruh mahasiswa IAIN Kendari yang akan melakukan 

penelitian terkait Peran Tokoh masyarakat Dalam Pemilihan Kepala 

Desa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Laea 

Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombanakhususnya 

mahasiswa Fakultas Syariah. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas 

ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan 

operasional sebagai berikut : 

1.5.1 Peran tokoh masyarakatadalah seorang yang memiliki perhatian yang 

sangat besar disebuh aparatur pemerintahan dipedesaan untuk 

memberikan pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan motivasi-

motivasi bagi masyarakat setempat yang melakukan sosialisasi, 

partisipasi, dan kontrol sosial selama penyelenggaraan proses pilkades 

yang diselenggarakan didesa sudah tentu dalam masyarakat biasanya 

ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan meminta 

nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu 

mereka ini seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. 

1.5.2 Pemilihan kepala desaadalah merupakan singkatan dari PILKADES, 

pemilhan kepala desa yaitu suatu kegiatan penyaluran hak demokrasi 
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setiap warga negara dalam memilih dan menentukan pemimpin politik 

pemerintah desa. 

1.5.3 Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu 

Allah SWT dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang 

yang sudah dapat dibebani kewajiban. Yang diakui dan diyakini, yang 

mengikat bagi semua pemeluknya yang mengacu pada apa yang telah 

dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. 

1.5.4 Peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa ditinjau dari 

perspektif hukum islamdalam penelitian ini adalah merupakan suatu 

kajian hukum berdasarkan hukum islam terkait implementasi dari 

kerangka pemikiran tokoh masyarakat sebagai motivator, pembimbing, 

pemberi landasan moral, sertamenjadi mediator dalam seluruh aspek 

kehidupan sosial masyarakat dalam memberikan pemahamanya kepada 

masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip 

hukum islam di Desa. 


