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ABSTRAK 

Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan semua elemen 
masyarakat, dari parpol, pemerintah, ormas, cendekiawan dan politikus baik yang 
ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ide dasar demokrasi 
mensyaratkan keikutsertaan rakyat dan kesepakatan bersama atau konsensus 
untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. Masyarakat desa memiliki 
kecenderungan untuk mendahulukan permusyawaratan dalam menyelesaikan 
konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan di 
tingkat lokal yang masih dihadapkan dengan kericuhan warga. Beberapa warga 
yang melakukan protes ke Balai Desa karena perbedaan keinginan dalam 
penyelenggaraan pembangunan jalan. 

Fenomena ini yang melatar belakangi penyusun skripsi untuk membahas 
Demokrasi Lokal dalam Musyawarah Warga. Oleh karena itu, permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana bentuk musyawarah, tingkat 
kontestasi dan partisipasi warga dusun Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul dalam 
menyelesaikan konflik penyalahgunaan dana dan penempatan lokasi 
pembangunan jalan sebagai bentuk demokratisasi lokal. 

Kajian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan teori demokratisasi Robert Dahl dan teori musyawarah dalam Islam 
sebagai pisau analisa yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang dilakukan 
dengan cara mendekati permasalahan dari segi politik sosiologis. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
musyawarah warga dusun Kuroboyo Caturharjo merupakan bentuk demokratisasi 
lokal. Hal ini dapat dilihat dari dua dimensi yaitu adanya tingkat kontestasi dan 
partisipasi warga serta musyawarah dalam Islam. Dari segi kontestasi keterlibatan 
warga dalam penyelesaian masalah diwujudkan melalui orang-orang tertentu atau 
tokoh masyarakat mewakili mereka, terdiri dari dua puluh kontestan dari setiap 
rukun tangga (RT). Sedangkan tingkat partisipasi dengan melibatkan semua warga 
untuk menyampaikan pendapat. Tingkat kontestasi dan partisipasi sangat tinggi 
karena adanya perbedaan pendapat dan keinginan warga, sehingga sulit mencapai 
keputusan bersama. Namun pada akhirnya hal tersebut dapat diselesaikan oleh 
warga dengan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah warga Kuroboyo dalam 
penyelesaian konflik penyalahgunaan dana dan penempatan lokasi pembangunan 
jalan juga mencerminkan sistem musyawarah dalam Islam. Hal ini dikarenakan 
adanya prinsip-prinsip kebebasan, keadilan dan persamaan terdapat dalam proses 
musyawarah warga tersebut.  
  

Kata kunci : Demokrasi lokal, Partisipasi, Kontestasi dan Musyawarah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

 

A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Bā’ b Be ب

 Tā’ t Te ت

’Sā ث  ś Es (dengan titik di atas) 

 Jim j Je ج

’Hā ح  ḥ Ha (dengan titik di bawah) 

 Khā’ kh Ka dan ha خ

 Dāl d De د

 Zāl Ŝ Zet (dengan titik di atas) ذ

 Rā’ r Er ر

 Za’ z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy Es dan ye ش

 Sād ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dād ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭā’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ʻ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fā’ f Ef ف

 Qāf q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 Lām l El ل

 Mim m Em م

 Nūn n En ن
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 Wāwu w We و

 Hā h Ha ه

 Hamzah ʻ Apostrof tetapi lambing ini ء
tidak dipergunakan untuk 

hamzah di awal kata 

 Yā’ y Ye ي

 

B. Vokal pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u. 

Contoh : �َ�َ�َ ditulis jalasa 

 ditulis syariba َ�ِ�َب  

  َ�ِ�ُ ditulis buniya 

C. Vokal panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan 

tanda hubung (-) di atasnya. 

Contoh : َآ�َن ditulis kāna 

  �ٌ�ْ�ِ�ْ�ِ ditulis tilmīŜun 

�ٌر  ْ�ُ�َ ditulis gafūrun 

D. Vokal rangkap 

Fathah + yā’ mati ditulis ai. 

Contoh :  �َ�ْ�َ ditulis baina 

Fathah + wāwu mati ditulis au. 

Contoh :  ل�ْ!َ ditulis qaul 

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof (‘) 

Contoh : ُد� ditulis a’ūŜu َأُ#ْ
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F. Kata sandang alif + lam 

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis al- 

Contoh :  %&َاْ'َ�ْ�َر ditulis al-madrasah 

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang 

mengikutinya. 

Contoh : ا'+*َ��ء ditulis as-samā’ 

G. Konsonan rangkap 

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap. 

Contoh : %*,�ِ*�-َ.ُ ditulis muhammadiyyah 

H. Ta’ marbutah di akhir kata 

Bila dihidupkan ditulis t 

Contoh : %/َ.ِ �1َ'ْ2َ3َ4ْ% ا.َ ditulis maktabat al-jāmi’at 

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

Contoh : َرة�ْ62&َ ditulis sabbūrah 

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat 

Ditulis kata per kata 

Contoh : اَ.% َآ�اْ'8َْوِ'َ��ءَ  ditulis karāmah al-auliyā’ 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut. 

Contoh : �,ْ�9ِ*�'ُء ا��َ�َ:ُ ditulis khulafā’ur rasyidīn 

J. Huruf besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 
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MOTTO 

 

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran  

(yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana  

hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit” 

(Ali Bin Abi Thalib) 
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KATA PENGANTAR 

 
 
 
ا�	�� � ر ّب ا��� ���� ا�� أن � إ�� إّ� ا� و��� � ���� �� وأ�� أّن 
	ّ��ا ���� 

��ور"'�� ا�ّ ّ# &%$ و "ّ # � � "ّ��!� 
	ّ�� و� � ا�� و ( �
&	�� أ*����. أّ  

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini meskipun harus dengan usaha dan kerja keras. Sholawat 

dan salam selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan 

manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh 

dengan cahaya kebenaran dan ilmu.  

Meskipun penulisan skripsi yang berjudul “Demokrasi Lokal dalam 

Musyawarah Warga Kuroboyo Caturharjo Bantul” ini merupakan suatu tahap 

awal dari sebuah perjalanan cita-cita akademik penyusun, namun penyusun 

berharap semoga karya ini mempunyai urgensi yang sangat besar bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan hukum dalam 

Islam. Selain itu yang sangat penting pada diri penyusun adalah skripsi ini dapat 

menjadi wahana pembelajaran untuk mengasah kemampuan metodologis dan 

kerangka berfikir ilmiah sehingga menjadi bekal yang sangat berharga dimasa 

yang akan datang. 

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa dukungan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai Oleh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Demokrasi adalah seperangkat nilai yang berasal dari Barat yang meng-

hasilkan sistem politik yang telah dipraktekkan beberapa negara. Demokrasi di-

definisikan oleh negarawan Amerika, Abraham Lincoln (1863) bahwa 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.1 Inti demokrasi adalah 

suatu tata pemerintahan di mana rakyat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung berkuasa dan berdaulat penuh.2  

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki karakteristik budaya 

yang plural dan kompleks, tentu saja dalam implementasinya akan mengalami 

variasi-variasi tertentu yang dilatar belakangi oleh aneka ragam etnik, bahasa, 

kebiasaan, adat istiadat serta agama yang dominan di suatu negara. Ide dasar 

demokrasi mensyaratkan keikutsertaan rakyat dan kesepakatan bersama atau 

konsensus untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama.3  

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang 

dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. 

Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat 

pendukung dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (way of life) 
 

                                                             
1 Hal ini dikemukakan Lincoln dalam pidato yang dalam dua menit pada saat peresmian 

makam pahlawan di Gettysburg Juli 1863. Melvin I. Urofsky, Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi, 
dalam Jurnal Demokrasi, hlm.1.  

  
2 Rahman Yasin, Gagasan Islam Tentang Demokrasi (Yogyakarta: AK Group, 2006), 

hlm. 27.  
 
3Uraian menarik mengenai pluralitas budaya masyarakat Indonesia, lihat antara lain 

Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 21.  
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dalam kehidupan bernegara. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem 

demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan, norma atau 

nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat.  

Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut4: (1) kesadaran 

akan pluralism, di mana masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga 

keberagaman yang ada di masyarakat, (2) sikap jujur dan pikiran yang sehat yaitu 

pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat dan 

memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya, (3) demokrasi 

membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itikad baik untuk 

mengambil keputusan yang disepakati semua pihak, (4) demokrasi membutuhkan 

sikap kedewasaan, (5) demokrasi mengharuskan adanya kesadaran dengan tulus 

menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan, 

(6) demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya 

keyakinan bahwa cara untuk mencapai kemenangan harus sejalan dengan tujuan 

dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. 

Nilai-nilai demokrasi dengan berbagai variannya tersebut telah tumbuh 

sejak lama di Indonesia seiring dengan dinamika budaya lokal masyarakat. 

Demokrasi harus dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan 

keunikan dan kekhasan tradisi desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 

2014 tentang Desa, desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak 

lagi menjadi bawahan daerah melainkan menjadi daerah mandiri, di mana desa 

memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus 
 

                                                             
4 Yuliandri Saputra, “Demokrasi,” http://andrijrsta.blogspot.co.id/?m=1, Akses 10 

Desember 2015.   
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kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu 

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis 

serta dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.5 Artinya, 

masyarakat desa memiliki kecenderungan umum untuk mendahulukan 

permusyawaratan daripada pemungutan suara.6 Komunitas lokal di seluruh 

Indonesia mengenal sistem permusyawaratan itu dalam berbagai nama. Di Jawa 

dikenal rembug desa, kerapatan adat nagari di Sumatera Barat, saniri negeri di 

Maluku, gawe rapah di Lombok, kombongan di Toraja, paruman di Bali, 

musyawarah forum RT, musrenbangdus, musrenbangdes dan forum musyawarah 

masyarakat desa lainnya. Demokrasi ini disebut demokrasi lokal.7 Demokrasi 

lokal merupakan suatu konsep yang berupaya mendekatkan alam bernegara 

kepada individu, tempat praktek demokrasi itu berlangsung pada entitas politik 

yang terkecil yaitu desa.8  

Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua 

komponen masyarakat. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus 

 

                                                             
5 Konsideran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
 
6 Umar Kayam, “Proses Demokrasi dan Budaya Indonesia Menghidupkan Kultur 

Masyarakat Berembug”, dalam Elza Peldi Taher (ed), Demokratisasi Politik, Budaya dan 
Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 
145-153. 

 
7 Mattulada, Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia, dalam M. Amien Rais 

(Pengantar), Demokrasi dan Proses Politik (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 3-15.  
 
8 Heru Cahyono, Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia 

Pasca 1999, (Jakarta: LIPI, 2006), hal. 25. 
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demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu 

sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong 

transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan 

kebudayaan yang lebih ideal. Demokrasi yang telah diyakini sebagai sistem yang 

paling realistik yang rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang 

dominatif, represif dan otoritarian.9 Berbicara tentang demokrasi bahwa 

demokrasi merupakan suatu sistem yang terbaik, karena demokrasi juga mampu 

meminimalisir dan menyelesaikan konflik yang ada secara baik sehingga 

demokrasi dianut oleh beberapa negara di dunia. Pengembangan demokrasi di 

abad ke-21 menuntut strategi yang seksama dan melibatkan keterampilan-

keterampilan mengatasi masalah di tingkat lokal. Dengan demikian, maka 

penyusun meneliti persoalan-persoalan penyelesaian konflik di dusun Kuroboyo 

Caturharjo Pandak Bantul sebagai bentuk demokrasi lokal. Oleh karena itu, 

penyusun mengangkat judul “DEMOKRASI LOKAL DALAM MUSYAWARAH 

WARGA KUROBOYO CATURHARJO PANDAK BANTUL”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah 

diatas, maka penulis dapat mengambil suatu rumusan pokok masalah yaitu :  

1. Bagaimana bentuk musyawarah warga Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul 

menyelesaikan konflik penyalahgunaan dana dan penempatan lokasi                                                                             

pembangunan jalan sebagai bentuk demokratisasi lokal ? 
 

                                                             
9 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais Tentang 

Demokrasi, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1-2. 
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2. Bagaimana tingkat partisipasi dan kontestasi masyarakat terhadap penyelesaian 

konflik dalam musyawarah warga Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul ? 

 

C. Tujuan  

Dari pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini, maka penyusun 

mempunyai tujuan yang dapat dipetik yaitu : 

1. Menjelaskan bentuk musyawarah warga Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul 

dalam menyelesaikan konflik penyalahgunaan dana dan penempatan lokasi 

pembangunan jalan sebagai bentuk demokratisasi lokal. 

2. Menjelaskan tingkat partisipasi dan kontestasi masyarakat terhadap 

penyelesaian konflik dalam musyawarah warga Kuroboyo Caturharjo Pandak 

Bantul. 

3. Menjelaskan pandangan siyasah terhadap metode penyelesaian konflik dalam 

musyawarah warga Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan secara 

teoritis maupun secara praktis yaitu : 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangan bagi peneliti 

selanjutnya. 

2. Penelitian ini untuk menambah khazanah pengetahuan dan kepustakaan Islam 

dalam bidang politik. 
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3. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang politik Islam, terutama dalam 

praktek dan menjalankannya dalam kehidupan. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi peneliti yang 

akan penyusun lakukan. Dalam penelusuran kepustakaan yang penyusun ketahui, 

belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. Sesekali 

terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, 

tesis, desertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan 

penelitian ini. Namun setidaknya penyusun akan menggunakan referensi yang 

bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan antara lain adalah sebagai 

berikut : 

Pertama, buku yang berjudul “Pemikiran dan Perubahan Politik 

Indonesia” yang ditulis oleh Alfian dan diterbitkan tahun 1986. Buku ini 

membahas bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang memelihara 

keseimbangan antara konflik dan konsensus. Dengan demikian, demokrasi 

memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan 

diantara individu, kelompok atau di antara keduanya, diantara individu dan 

pemerintah maupun antara lembaga-lembaga pemerintahan sendiri. Akan tetapi 

demokrasi mensyarakatkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan 

yang tidak menghancurkan sistem politik. Sistem politik itu sendiri disebut 
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demokrasi jika ia berkemampuan membangun mekanisme dan prosedur yang 

mengatur dan menyalurkan konflik menjadi konsesus.10 

Kedua, buku dengan judul “Demokrastisasi dan Prospek Hukum Islam di 

Indonesia” yang ditulis dari hasil tesis yang berjudul “Gagasan Demokratisasi 

Abdurrahman Wahid dan Problem Formalisasi Hukum Islam di Indonesia” yang 

ditulis oleh Addul Ghofur mahasiswa di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan 

Islam dan Modernitas, pada tahun 2000. Buku ini membahas tentang pemikiran 

Gus Dur dalam perjuangannya yang gigih melakukan demokratisasi dan 

substantifikasi hukum Islam. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam 

sebagai agama demokrasi. Sebab, pertama Islam adalah agama hukum, sehingga 

semua orang diperlakukan sama. Kedua, Islam memiliki asas musyawarah, untuk 

menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, syura 

merupakan cara yang efektif. Ketiga, Islam selalu berpandangan untuk 

memperbaiki kehidupan kehidupan. Keempat, sebagaimana demokrasi juga 

mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Menurutnya, demokratisasi harus 

dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur 

masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun dan yang 

terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dan itulah hakekat 

dari demokratisasi.11 

 

                                                             
10 Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1986). 

 
11Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2002). 
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Ketiga, buku berjudul “Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan 

Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal” yang ditulis oleh Siti Zuhro dan diterbitkan 

tahun 2009. Buku ini membahas tentang karakter-karakter demokrasi lokal 

melalui tiga faktor yaitu nilai budaya politik lokal, peran aktor, dan fungsi 

kelembagaan. Selain itu, membahas tentang empat model demokrasi lokal yang 

masing-masing mencerminkan karakter atau model demokrasi lokal Jawa Timur, 

Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Tidak hanya kompatibilitas budaya 

politik, kapasitas aktor, serta kapabilitas institusi lokal berhadapan dengan prinsip 

universal demokrasi tetapi juga saling berpengaruh di antara ketiga faktor dalam 

memanfaatkan ruang politik yang terbuka untuk manifestasi kepentingan masing-

masing.12 

Keempat, buku dengan judul “Demokrasi di Pedesaan Jawa” yang ditulis 

dari hasil tesis oleh Yumiko Mizuno Prijono untuk memperoleh gelar Master of 

Arts in Asian Studies pada University of Hawai dan diterbitkan tahun 1983. Buku 

ini membahas tentang menunjukkan demokrasi tradisional desa yang dulu pernah 

hidup ialah gotong royong dan musyawarah. Kemunduran demokrasi desa 

sepanjang dekade 1960-an hingga 1970-an karena perubahan sosial-ekonomi dan 

pergeseran kepemimpinan kepala desa. Pertama, kepala desa tidak lagi 

menggunakan cara demokrasi. Kedua, pertumbuhan penduduk telah menyebabkan 

keterbatasan tanah. Ketiga, masuknya partai-partai politik ke desa yang 

menyebabkan berubahnya struktur kekuasaan desa. Keempat, polarisasi pasca 

 

                                                             
12 R. Siti Zuhro dkk, Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai 

Budaya Politik Lokal (Yogyakarta: Ombak, 2009). 
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kemerdekaan, konflik mengenai land reform, pembangunan pertanian dan desa, 

yang menimbulkan perubahan fungsi ekonomi kades dan keikutsertaan 

masyarakat dalam proses politik dan pembangunan desa.13 

Kelima, buku dengan judul “Demokratisasi Desa” yang ditulis oleh 

Naeni Amanulloh dan diterbitkan tahun 2015. Buku ini membahas tentang UU 

Desa yang telah membicarakan secara lengkap pihak-pihak yang berperan dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain unsur-unsur 

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa (Kades beserta 

perangkatnya) dan BPD, diatur pula di dalamnya LKM, Lembaga Adat, dan 

Pendampingan Desa. Dari situ dapat dirinci aktor-aktor demokratisasi Desa adalah 

desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan 

Desa, Lembaga Adat, unsur masyarakat, Kader Pendamping Masyarakat Desa dan 

Pendamping Desa.14 

Keenam, buku dengan judul “The State in The Village” atau “Negara 

dalam Desa (Patronase Kepemimpinan Lokal)” yang ditulis oleh Hans Antlov dan 

diterbitkan tahun 2002. Buku ini memberi gambaran utuh tentang bagaimana pola 

hubungan patronase pada zaman Orde Baru, bukan hanya mengancam terciptanya 

demokrasi ditingkat lokal, tetapi juga menjadi awal sejarah matinya demokrasi 

ditingkat lokal. Buku ini menyajikan hasil penelitian penduduk desa sub-urban 

Sariendah, sebuah nama samara untuk menggambarkan kehidupan suatu desa di 

 

                                                             
13 Prijono Tjiptoherijanto dan Yumiko M. Prijono, Demokrasi di Pedesaan Jawa 

(Jakarta: Sinar Harapan, 1983). 
 
14 Naeni Amanulloh, Demokratisasi Desa (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). 
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Jawa Barat yang mengalami metamorfosa menjadi miniature negara, lengkap 

dengan formalitas struktur, keangkuhan kekuasaan dan “kegilaan” ritus-ritusnya. 

Pak Lurah menjelma menjadi Presiden, Pak Babinsa menjadi Panglima, Akil Guru 

Ngelmu menjadi Pendeta Tinggi, Ceuk Kader menjadi Menteri Penerangan, Pak 

RW menjadi Gubernur dan seterusnya. Semua berkuasa diberi jatah dari atas, 

meskipun pada saat yang sama dikuasai. Menurut Antlov, tidak ada desa yang 

benar-benar mandiri dan otonom dibawah sistem Orde Baru. Orde Baru 

menciptakan banyak program kerja yang diseragamkan dari pusat dan dipaksakan 

untuk dilaksanakan disetiap daerah. Program dan kebijakan tersebut dikendalikan 

secara sentralis oleh pusat. Patronase negara (penguasa) yang kuat ini 

menyebabkan matinya demokrasi ditingkat lokal (desa). Struktur pemerintahan 

yang menempatkan kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala 

perwakilan desa (Ketua Lembaga Musyawarah Desa/LMD) menyebabkan kepala 

desa menjadi raja ditingkat desa.15 

 

F. Kerangka Teoritik 

Musyawarah dalam syari’ah sebenarnya merupakan fondasi bagi sistem 

sosial. Ia adalah tali terkuat yang menghubungkan antar individu masyarakat. 

Adapun ayat Al-Quran yang menunjukkan musyawarah yaitu : 

a. Dalam surat Asy-Syura (42): 38  

 

                                                             
15 Hans Antlov, Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal (The State in The  

Village), alih bahasa Pujo Semedi (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2002). 
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Menyatakan bahwa orang mukmin akan mendapat ganjaran yang lebih 

baik dan kekal disisi Allah. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang 

mukmin itu adalah: 

��نواّ�� �� ا������ا�
 ّ��� وا����اا�ّ���ة وا�
ه� ��رى ���16��� و�ّ!� رز���� ��  
 

Pernyataan ayat ini memberikan isyarat bahwa kegotongroyongan dalam 

infak dan kerjasama dalam harta berhubungan dengan kerja sama dalam tukar 

pikiran. Keduanya bagaikan saudara kembar dari kebebasan berpendapat. 

Keterkaitan musyawarah dengan jamin-menjamin, solidaritas sosial, 

kemerdekaan manusia dan hak-hak asasi juga menjadikan musyawarah sebagai 

prinsip sosial yang universal, bukan sekedar prinsip politik.17 Ayat ini turun 

sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah (Anshar) yang bersedia 

membela Nabi SAW dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang 

mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Namun demikian, ayat ini 

juga berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah. 

b. Dalam surat Ali 'Imran (3): 159 

 "��12��0ّا �� +��/ &�-. -���  &,!� ر+!* ّ�� ا( ��' ��� و�� آ�' &ّ%� $��# ا�


 ��� و��وره� &4 ا2�
 &�ذا -6 �' &�� ّآ5 -�4 ا( اّن ا( �3ّ" ا�!�� ّآ����  18وا��8

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad saw 

agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau 

 

                                                             
16 Asy-Syura (42): 38. 
 
17 Taufiq Muhammad Asy-Syawi, Demokrasi atau Syura (Jakarta: Gema Insani, 2013), 

hlm. 22-23.  
 
18 Ali ‘Imran (3): 159. 
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anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti yang akan dijelaskan lebih jauh, ayat ini 

juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap 

pemimpin agar musyawarah dengan anggotanya.19 Dalam sunnah qawliyah 

terdapat banyak hadits yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw, yang 

mengharuskan adanya tukar pendapat dan musyawarah. Rasulullah saw pernah 

bersabda, “Tidaklah bermusyawarah suatu kaum melainkan mereka akan 

ditunjuki pada perkara mereka yang paling benar.”20 Diriwayatkan dari 

Rasulullah saw bahwa beliau pernah ditanya tentang kata ‘azam dalam firman 

Allah SWT, “Faidza ‘azamta fatawakkal ‘alallah” (jika kamu telah ber-‘azam 

maka bertawakallah kepada Allah). Beliau menjawab, “Musyawarah dengan 

ahli pendapat, lalu mengikuti mereka.”21  

Menurut para dai dan ahli politik yang menegakkan slogan demokrasi 

beranggapan bahwa demokrasi sebagai kunci kemajuan dan perbaikan dalam 

sistem-sistem politik modern. Banyak pengkaji musyawarah (syūro) menganggap 

bahwa syūra adalah ekspresi Islam tentang demokrasi atau fondasi Islam ketika 

menerapkan syari’at Islam. Banyak orang membela syari’ah baik digelanggang 

 

                                                             
19  Prinsip Universal Agama dan Politik diambil dari Muhammad Nur, Hand Out Mata 

Kuliah Agama dan Politik, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm.1-2. 
 
20 Lihat: Al-Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad dan Ibnul Mundzir dari Hasan r.a.; as-

Suyuthi, Ad-Durr al-Mantsur, VI/10; Ibnu Hajar al-Asqalani ragu mengenai kebenarannya, 
IV/228, dari Al-Kafi asy-Syafi Takhirij Ahadits al-Kasysyaf, cetakkan Darul Kitabil Arabi, Beirut. 
Serupa dengan itu adalah sabda Nab saw., “Tidak akan rusak sama sekali orang karena 
musyawarah.” Lihat Al-Mas’udi dalam Muruj adz-Dzahabi, II/269, Beirut, 1965.  

 
21 Lihat: Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, I/4201; as-Suyuthi, Ad-Durr al-

Mantsur, II/90. Syekh Nashiruddin al-Abani mencantumkan hadits ini dalam Silsilah al-Ahadits 
adh-Dha’ifah, no. 4855. Ibnu Azzam meragukan kebenarannya dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul al-
Ahkam, hlm. 77.  
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politik maupun ilmu pengetahuan. Mereka menganggap syari’ah sebagai jalan 

yang pasti dalam merebut kembali kemerdekaan hukum dan kebudayaan. Menurut 

mereka, kemerdekaan politik tidak mungkin terwujud tanpa kemerdekaan hukum 

dan kebudayaan.22 

Demokrasi merupakan sistem politik dan ideologi yang derajat 

kualitasnya sangat ditentukan oleh aktor pelaku dan lingkungan yang kondusif. 

Dengan kata lain, di dalam demokrasi ada proses yang dapat dilakukan untuk 

membentuk kadar tertentu. Proses itu dikenal dengan istilah demokratisasi.23 

Demokratisasi adalah sebuah proses politik yang dijalankan oleh pemerintah 

bersama masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang demokratis di dalam 

suatu negara. Demokratisasi merupakan proses menuju demokrasi yang harus 

didefinisikan sebagai adanya peningkatan penerapan pemerintahan rakyat pada 

lembaga, masalah dan rakyat yang sebelumnya tidak diatur menurut prinsip-

prinsip demokrasi.24 Menurut kajian Robert Dahl, demokratisasi berarti proses 

perubahan rezim otoriter (hegemoni tertutup) yang tidak memberi kesempatan 

pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarkhi yang didalamnya memberikan 

derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi yang tinggi.25 Gagasan mengenai 

kegiatan masyarakat berupa organisasi kemasyarakatan, berbagai asosiasi, 

 

                                                             
22 Taufiq Muhammad Asy-Syawi, Demokrasi atau Syura (Jakarta: Gema Insani, 2013), 

hlm. 28-29.  
 
23 Suyatno, Menjelajahi Demokrasi (Bandung: HUMANIORA, 2008), hlm. 87.  

 
24 Anders Uhlin, Indonesia and the “Third Wave of Democratization”: The Indonesian 

Pro-Democracy Movement in a Changing World (London: Curzon Press, 1997), hlm. 13. 
 
25 Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven: Yale University 

Press, 1971), hlm. 87. 
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kegiatan usaha, panitia-panitia di kampung, dan semacamnya juga menempati 

kedudukan penting di dalam konsep pemerintahan lokal. Menurut Robert Dahl 

terdapat lima kriteria untuk mengenali proses pemerintahan sebuah asosiasi agar 

dapat memenuhi suatu persyaratan sebagai proses demokrasi yaitu agar semua 

anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan 

kebijakan asosiasi yaitu:26 

a. Partisipasi efektif, sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh 

anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat 

pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagimana 

seharusnya kebijakan itu dibuat. 

b. Persamaan suara, ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang 

kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan 

efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung semua. 

c. Pemahaman yang cerah, dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus 

mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-

kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. 

d. Pengawasan agenda, setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif 

untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam 

agenda. 

e. Pencakupan orang dewasa, semua atau paling tidak sebagian besar, orang 

dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak 

kewarganegaraan penuh. 
 

                                                             
26 Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori dan Praktek Demokrasi 

Secara Singkat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 52. 
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 Dalam definisi itu tampaknya bahwa Dahl mementingkan keterlibatan 

masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap 

kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga 

sebagai unsur-unsur pokok demokrasi. 

Penelitian ini penyusun menggunakan Teori Demokratisasi  Robert Dahl 

yang akan menjadi acuan pembahasan dari hasil penelitian nanti. Di mana akan 

menganalisis demokrasi lokal dalam musyawarah warga dan kaitannya dengan 

konflik yang telah terjadi di dusun Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul. Serta 

akan menggunakan Teori Musyawarah (syūro) dalam Islam. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan gambaran mengenai cara atau teknik 

melakukan suatu penelitian untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-

sumber atau bahan-bahan yang digunakan sebagai rujukan atau dasar dari 

penelitian27, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian lapangan 

(field research), penelitian dengan metode ini dilakukan dengan secara 

langsung terlibat ke lokasi penelitian untuk meneliti dan mencari bentuk 

musyawarah, tingkat partisipasi dan kontestasi warga Kuroboyo Caturharjo 

Pandak Bantul dalam menyelesaikan konflik penyalahgunaan dana dan 

 

                                                             
27 Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1984), hlm. 10.  
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penempatan lokasi pembangunan jalan. Dalam hal ini yang menjadi obyek 

penelitian adalah warga dusun Kuroboyo Caturharjo Bantul Yogyakarta.28 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif analitik.29 Deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.30 Deskriptif analitik artinya setelah data yang berkaitan dengan 

penelitian terkumpul, kemudian diklasifikasi, digambarkan, dijelaskan, 

diuraikan dan memaparkan fakta yang ditemukan serta dilakukan analisa 

permasalahan secara mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh 

gambaran dari obyek penelitian.31 Dengan demikian mempermudah penyusun 

untuk melakukan analisis dan memberikan kesimpulan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah pendekatan politik 

sosiologis yaitu menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan 

 

                                                             
28 Anton Bakker dan Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 

1990), hlm. 39. 
 
29 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia 

,2005), hlm. 69. 
 
30 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, cet. 

ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104. 
 
31 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 

139.  
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struktur, lapisan dan berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan32 di 

Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul. 

4. Sumber Data 

Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupa sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer yaitu data-data akan di peroleh dari lapangan 

penelitian yaitu Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul dengan cara pengamatan 

langsung di lapangan dan wawancara langsung kepada tokoh dan pihak-pihak 

yang terkait dengan demokrasi lokal dalam musyawarah warga Kuroboyo 

Caturharjo Pandak Bantul. Sumber data sekunder (library research) yaitu data 

yang diperoleh dengan menelusuri dan mengkaji buku literatur kepustakaan 

seperti undang-undang, buku, jurnal, catatan kuliah, artikel, dokumentasi, 

laporan hasil penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan serta berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.33 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Cartwright dan Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu 

bentuk proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku 

secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.34 Observasi yaitu cara untuk 

memperoleh data mengenai suatu masalah mengenai bentuk demokrasi lokal 

 

                                                             
32 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 38.  
 
33 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
 
34 Uhar Suharsapitra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 209.   
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dalam musyawarah Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul. Teknik observasi 

ini digunakan untuk memperoleh data variabel dari bentuk demokrasi lokal 

dalam musyawarah warga dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

diuraikan. Observasi dilakukan di Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul 

Yogyakarta dengan cara mengamati aktivitas warga dalam melakukan 

musyawarah. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu yang digunakan dalam memperoleh informasi atau 

data melalui tanya jawab baik secara tertulis maupun lisan. Metode 

wawancara dimaksudkan untuk lebih mendalami suatu kejadian atau 

kegiatan subyek penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan 

tanya jawab kepada tokoh-tokoh masyarakat dan warga di dusun Kuroboyo 

Caturharjo Pandak Bantul Yogyakarta. 

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat 

diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.35 

Metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang 

diperoleh dari catatan hasil observasi dan wawancara sehingga dapat dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah semua data terkumpul, maka 

langkah yang selanjutnya adalah menganalisa dengan menggunakan metode 

 

                                                             
35 Suharsini Arikunto, Prosedur Peneliian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), hlm. 202. 
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pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, Lirk dan Miller 

mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasa dan perilakunya.36 Dengan pendekatan ini diharapkan bisa 

menjaring data yang diperoleh yang ada dilapangan secara observasi dan 

wawancara mengenai bentuk demokrasi lokal dalam musyawarah warga 

Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantul. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan memberi penjelasan secara 

sistematis agar lebih mudah dalam pemahaman yang nantinya akan dibagi 

menjadi lima bab yaitu : 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematis pembahasan. 

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang teori demokratisasi Robert 

Dahl dan teori musyawarah dalam Islam. 

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang musyawarah warga sebagai 

bentuk demokratisasi lokal di Indonesia. 
 

                                                             
36 Lexi Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 

hlm. 3.  
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Bab keempat, membahas analisis musyawarah warga sebagai bentuk 

demokratisasi lokal dalam perspektif politik Islam. 

Bab kelima, membahas penutup meliputi kesimpulan dan saran. 



 

 

96 

 

BAB V 

     PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bentuk demokratisasi lokal yang ada di Kuroboyo Caturharjo Pandak 

Bantul dalam penyelesaian konflik dikenal dengan istilah rembug. Tradisi ini 

disebut juga dengan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah menggabarkan 

proses, sedangkan mufakat menggambarkan hasilnya. Musyawarah untuk mufakat 

adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai 

keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan 

rasa tanggung jawab. Musyawarah yang dilakukan tidak hanya sekedar sebagai 

formalitas semata, datang, duduk, mendengarkan sambil makan, kemudian 

pulang, tetapi dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi 

dengan memberikan kesempatan berdialog untuk merumuskan masalah, 

merancang serangkaian solusi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang 

menyulitkan penyelesaian masalah. Musyawarah dilakukan dalam hal yang 

ma’ruf  bukan persekongkolan akal bulus atau munkar. 

Dalam proses musyawarah warga terdapat adanya tingkat kontestasi dan 

partisipasi. Dari segi kontestasi keterlibatan warga dalam penyelesaian masalah 

diwujudkan melalui orang-orang tertentu atau tokoh masyarakat yang mewakili 

mereka, terdiri dari dua puluh kontestan dari setiap rukun tangga (RT). Sedangkan 

tingkat partisipasi dengan melibatkan semua warga untuk menyampaikan 

pendapat. Setiap kontestan mempunyai peran penting untuk memberi masukan, 



97 

 

 

 

menanggapi atau merespon permasalahan yang terjadi. Tingkat kontestasi dan 

partisipasi sangat tinggi karena adanya perbedaan pendapat dan keinginan warga, 

sehingga sulit mencapai keputusan bersama. Namun pada akhirnya hal tersebut 

dapat diselesaikan oleh warga dengan musyawarah untuk mufakat.  

Musyawarah warga Kuroboyo dalam penyelesaian konflik 

penyalahgunaan dana dan penempatan lokasi pembangunan jalan juga 

mencerminkan sistem musyawarah dalam Islam. Hal ini senada dengan prinsip 

yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo di mana ia menegaskan bahwa pertama, 

sikap ta’aruf (saling mengenal) adanya kemerdekaan, karena dalam musyawarah 

tidak ada seseorang yang bisa dibatasi atau membatasi hak orang lain untuk 

mengemukakan pendapat Kedua ta’awun, dalam musyawarah kerjasamanya 

terletak pada bagaimana menyatukan semangat, tenaga dan pikiran untuk saling 

bahu-membahu dalam memecahkan masalah. Ketiga sikap maslahah 

(menguntungkan), ketika musyawarah bergulir maka yang menjadi prioritasadalah 

untuk kepentingan siapa musyawarah itu. Dalam musyawarah hasil kesepakatan 

bersama telah mengedepankan kepentingan bersama. Keempat sikap adl (adil), 

ketika mengambil kebijakan dalam memutuskan sesuatu dalam musyawarah telah 

memperhatikan antara skala kebutuhan dan keinginan. Kelima sikap tahgyir 

(perubahan), dalam proses musyawarah telah mencapai perubahan dan tentunya 

kearah yang lebih baik. Hal ini bahwa hasil keputusan bersama tidak merugikan 

salah satu pihak. Di mana pihak penyalahguna tidak diberikan sanksi pidana dan 

perubahan yang nyata terlihat pada terlaksananya pembangunan jalan cor blok. 

Selain itu, proses musyawarah ini juga sesuai dengan sistem musyawarah dalam 
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Islam karena adanya prinsip-prinsip kebebasan, keadilan dan persamaan terdapat 

dalam proses musyawarah penyelesaian konflik tersebut. 

 

B. Saran 

Sebagai kajian ilmiah, karya tulis ini masih memiliki celah yang bisa 

dikembangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, penelitian ini bukan akhir untuk 

menjawab persoalan yang ada saat ini yang dialami oleh negara ini. Dalam 

kehidupan masyarakat, tradisi rembug harus dijaga dan dipertahankan, baik dalam 

menyelesaikan konflik yang terjadi maupun perumusan pembangunan di wilayah 

desa, karena musyawarah dapat menghindarkan dari penyelesaian masalah ke 

ranah hukum dan musyawarah yang dilakukan harus dalam hal yang ma’ruf  

bukan persekongkolan akal bulus atau munkar. Penelitian ini merupakan langkah 

awal untuk menjawab persoalan mengenai cara pengambilan keputusan untuk 

membuat sebuah kebijakan di lingkup dusun maupun desa menuju masyarakat 

adil, sejahtera dan makmur. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



I 

 

Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

 NO HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN 

1 11, 36, 83 I, II, IV 16, 64, 

134 

Dan (bagi) orang-orang yang 
menerima (mematuhi) seruan 
Tuhan dan melaksanakan shalat, 
sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan 
musyawarah antar mereka, dan 
mereka menginfakkan sebagian 
dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka. 

2 11, 36, 84 I, II, IV 18, 65, 

135 

Maka disebabkan rahmat dari 
Allah-lah, engkau bersikap 
lemah lembut terhadap mereka. 
Seandainya engkau bersikap 
kasar dan berhati keras, niscaya 
mereka akan menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu, 
maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi 
mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan 
(tertentu). Kemudian apabila 
engkau telah membulatkan 
tekad, bertawakallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang 
bertawakal kepada-Nya 

3 89 IV 144 Hai orang-orang yang beriman, 
hendaklah kamu menjadi orang-
orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap suatu 
kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah karena adil itu lebih 
dekat dengan takwa. Dan 



II 

 

bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

4 91 IV 145 Hai manusia, sesungguhnya 
Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu 
saling mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia 
diantara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa 
diantara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui dan 
Maha Mengenal 

5 91 IV 147 Tidak ada paksaan untuk 
(memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan 
yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu, barang siapa 
yang ingkar kepada tāgūt dan 
beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
 

BIODATA INFORMAN WAWANCARA 
 
 

1. Nama  : Maryono 
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Jabatan  : Ketua POK GIAT dusun Kuroboyo 

Alamat  : Kuroboyo RT. 05 Caturharjo Pandak Bantul Yogyakarta 

 

2. Nama  : Wiwied Yoan F  

TTL  : Bantul, 08 April 1980 

Jabatan  : PLT Dukuh Kuroboyo 

Alamat  : Tunjungan Caturharjo Pandak Bantul Yogyakarta 

 

3. Nama  : Wahadi 

TTL  : Bantul, 10 November 1956 

Jabatan  : Kabag Pembangunan Desa Caturharjo 

Alamat  : Bogem Caturharjo Pandak Bantul Yogyakarta 

 

4. Nama  : Sugeng Priyono 

TTL  : Bantul, 01 September 1966 

Jabatan  : Ketua RT.07 Dusun Kuroboyo 

Alamat  : Kuroboyo RT.07 Caturharjo Pandak Bantul 

 

5. Nama  : Sinung 

TTL  : Bantul, 20 Maret 1975 

Jabatan  : Ketua RT.05 Dusun Kuroboyo 

Alamat  :  Kuroboyo RT.05 Caturharjo Pandak Bantul 

 

6. Nama  : Supriyadi 

TTL  : Bantul, 01 November 1972 

Jabatan  : Warga Kuroboyo 
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Alamat  : Kuroboyo RT.07 Caturharjo Pandak Bantul 

7. Nama  : Sihono Tri Purwanto 

TTL  : Bantul, 05 April 1965 

Jabatan  : Warga Kuroboyo  

Alamat  : Kuroboyo RT.07 Caturharjo Pandak Bantul 
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Jabatan  : Warga Kuroboyo 

Alamat  : Kuroboyo RT.07 Caturharjo Pandak Bantul 

 

9. Nama  : Sanyoto 

TTL  : Bantul, 09 Maret 1958 

Jabatan  : Tokoh Masyarakat 

Alamat  : Kuroboyo RT.05 Caturharjo Pandak Bantul Yogyakarta 

 

10. Nama  : Wagiman 
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Jabatan  : Ketua RT.06 
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Lampiran 6 
          FOTO WAWANCARA 
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Lampiran 7 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Nama  : Devita Ariani 

Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 17 Desember 1993 

Agama  : Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Kuroboyo, Rt 07/Rw - Kec. Pandak, Kab. Bantul, 

Yogyakarta 55761 

CP 

Email 

: 

: 

087838877594 

Devitaariani225@gmail.com 

Ayah : Sugeng Priyono 

Ibu : Sumarni 

Saudara : Donni Evianto 

 

Riwayat Pendidikan Formal 

1. TK PKK 82 Kuroboyo  (1997 - 1999) 

2. SD Negeri Glagahan   (1999 - 2005) 

3. SMP Negeri 2 Pandak  (2005 - 2008) 

4. SMA Negeri 1 Sanden  (2008 - 2011) 

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  (2012 - sekarang) 
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