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ABSTRAK 

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan 

menulis. Orang yang dapat dikatakan literat adalah orang yang mampu membaca, 

menulis, atau bebas buta huruf. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

minat baca yang rendah. UNESCO (United Nation Educational,Scien Tific and 

Cutular Organization ) menyebutkan bahwa negara Indonesia menempati urutan 

kedua soal literasi dunia. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui kebijakan 

Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan 

Literasi Daerah, untuk meningkatkan kegiatan literasi yang ada di daerah. 

Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari program Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia yaitu program gerakan literasi nasional. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 1 (satu) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah 

terhadap kebijakan pemerintah Kabupten Lampung Barat mengenai literasi daerah. 

2 (dua) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 

Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daearah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

(field reaserch), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara 

atau berdialog dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kualitatif yang menampilkan data penelitian deangan kata-kata, analisis nya 

deskriptif analisis interpertative, yang mengutamakan uraian kata-kata. Adapun 

lokasi penelitiannya yaitu di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Lampung Barat. Populasi data adalah 43 pegawai yag terdiri dari 22 Pegawai 

Negri Sipil (PNS) dan 21 pegawai honorer. 

Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 

Tentang Gerakan Literasi Daerah sudah dikatakan cukup baik dan telah mencapai 

tujuan yang ditetapkan dan diinginkan oleh pemerintah, berbagai upaya telah 

dilaksanakan untuk menerapkan peraturan Bupati ini, seluruh pemangku 

kepentingan juga sudah cukup baik dan telah melaksanakan Peraturan Bupati 

Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah dengan 

cukup baik. Di antaranya upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan 

sosialisasi baik di lingkungan sekolah, masayarakat dan keluarga sebagai upaya 

pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Tinjauan fiqh siyasah terhadap 

pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018  Tentang 

Gerakan Literasi Dearah telah sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam melalui 

siyasah tandfiziyah. Siyasah Tandfiziyah  adalah hukum Islam yang membahas 

terkait pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian 

ini tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018  

Tentang Gerakan Literasi Daerah merupakan cakupan pembahasan dari siyasah 

tandfiziyah. Dalam hukum Islam pembentukan suatu peraturan harus bertujuan 

untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi ummat. 
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MOTTO 

 

ُعواٰالرَُّسْوَلَٰواُوِلىٰاْْلَْمِرِٰمْنُكمْٰٓ  اَي َُّهاٰالَِّذْيَنٰا َمنُ وْٰٓ  يٰ  ُعواٰاللّ َوَٰوَاِطي ْ َفِاْنٰتَ َناَزْعُتْمِٰفْيَٰشْيٍءٰٰٓ  اَٰاِطي ْ
ِوَٰوالرَُّسْوِلِٰانْٰ ٌرٰوََّاْحَسُنٰتَْأِوْيًًلٰٰٓ  ُكْنُتْمٰتُ ْؤِمنُ ْوَنٰبِاللّ ِوَٰواْلي َْوِمٰاْْل ِخرِٰٰٰفَ ُردُّْوُهِٰاَلىٰاللّ  ِلَكَٰخي ْ ࣖذ   

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 

dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam membahas judul skripsi 

ini, secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan maksud dari judul 

skripsi ini. Penelitian ini berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH 

TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG 

BARAT NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN LITERASI 

DAERAH (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Lampung Barat)” Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai 

berikut : 

Tinjauan adalah hasil meninjau dari pandangan atau pendapat sesuatu 

tokoh atau referensi suatu ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya. Kegiatan 

pengumpulan data, pengolah, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.
1
 

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara 

demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
  

                                                             
1 Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

keempat, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 

2
 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Indonesia:Pranada 

Media Group, 2014),  4. 



2 
 

 
 

Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala 

pemerintahan di tingkat daerah dan berlaku hanya di daerah tersebut.
3
 

Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak.
4
 

 Berdasarkan istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan 

Literasi Daerah yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan Bupati Lampung Barat 

nomor 19 tahun 2018 tentang gerakan literasi daerah di Kabupaten Lampung Barat 

yang dilihat dari sudut pandang hukum islam. 

B. Latar Belakang Masalah  

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan 

menulis. Orang yang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang 

yang mampu membaca menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi 

selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan 

menyimak. Sejalan dengan perjalanan waktu, definisi literasi telah bergeser dari 

pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai 

bidang penting lainnya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik 

faktor perluasan makna akibat semakin luas penggunaannya, perkembangan 

teknologi informasi dan teknologi, maupun perubahan analogi. Jika dipahami 

                                                             
3 https://brainly.co.id/tugas/982239 (Diakses pada 30 November 2020 pukul: 11.57 WIB). 
4
 Yunus Abidin, Tita Mulyati, Hana Yunansah, Pembelajaran Literasi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), 1. 

https://brainly.co.id/tugas/982239
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secara luas, perubahan konsepsi literasi ini telah terjadi minimalnya dalam lima 

generasi.
5
 

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, sejalan dengan hal 

ini  berbagai upaya dari pemerintah Indonesia untuk menekan minat baca di 

negara ini sangat gencar mengingat negara Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan minat baca yang rendah. UNESCO menyebutkan negara 

Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca  

masyarakat Indonesia sangatlah rendah, Indonesia hanya mendapat angka 0.001 

%, sehingga dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin dalam 

membaca.
6
  

Pemerintah Lampung Barat melalui peraturan kepala daerah 

mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang gerakan literasi 

daerah. Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 alinea Keempat “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatau 

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanankan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
7
 

Peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam siyasah tandfiziyah 

yang masih merupakan bagian dari fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan salah 

                                                             
5 Ibid. 1. 
6 https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-

baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media (diakses pada 24 November 2020 pukul: 09:37 WIB). 
7 Peraturan Bupati Lampung Nomor  19 Tahun 2018 Tentang Literasi Daerah 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media
https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media
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satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia 

itu sendiri.
8
 Siyasah dustruriyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini antara lain konsep-

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-

undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep 

negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan 

warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
9
 

      Dalam Al-Qur‟an literasi dijelaskan dalam surah AL-Alaq, ayat 1-5: 

َورَبَُّكٰٰٓ  رَأٓ  (ٰٱق٢َعَلٍقٰ)ٰٓ  ِإنَس  َنِٰمنٓ  (َٰخَلَقٰٱل١ِمٰرَبَِّكٰٱلَِّذىَٰخَلَقٰ)ٓ  ِبٱسٰٓ  رَأٓ  ٱق
(٥)ٰٓ  َلمٓ  َيعٰٓ  ِإنَس  َنَٰماَٰلمٓ  (َٰعلََّمٰٱل٤قَ َلِمٰ)ٓ  (ٰٱلَِّذىَٰعلََّمٰبِٱل٣َرُمٰ)ٓ  َأكٓ  ٱل   

 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
10

 

Dari gambaran yang telah dipaparkan diatas bagaimana pelaksanaan 

penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

                                                             
8 Muhammad Iqbal , Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin PolitikIslam, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2014), 4. 
9 Ibid. 177. 
10 Al-Qur‟an Surat Al-Alaq ayat 1-5 
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gerakan literasi, yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk 

menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 

Gerakan Literasi daerah”. 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pendahuluan fokus pada tujuan dari penelitian 

yang akan diselesaikan. Fokus penelitian wajib dilakukan guna memudahkan 

peneliti sebelum melakukan observasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian 

penelitian penulis adalah penerapan atau pelaksanaan Peraturan Bupati 

Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Dearah.   

2. Sub Fokus Penelitian 

Sedangkan yang menjadi sub fokus penelitian ini adalah Dinas 

Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Lampung Barat dan Msayarakat 

Sekincau mengenai gerakan literasi daerah.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten 

Lampung Barat mengenai literasi daerah? 

2. Bagaimana pelaksanaan peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 

2018 tentang gerakan literasi dearah? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Barat 

mengenai literasi daerah ditinjau dari fiqh siyasah.. 

2. Untuk mengetahui  pelaksanaan  peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 

Tahun 2018 tentang gerakan literasi daerah.   

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini memberi wawasan mengenai pelaksanaan 

peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang literasi 

daerah dan menambah literatur mengenai hal tersebut bagi fakultas syariah 

jurusan siyasah syar‟iyyah. 

2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dan sebagai salah satu tugas akhir 

yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa sekaligus sebagai syarat guna 

memperoleh gelar  SH (Sarjana Hukum) di fakultas Syariah UIN Raden 

Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Pada penelitian ini digunakan beberapa kajian penelitian terdahulu yang 

relevan sebagai rujukan ilmiah yaitu:  

1. Skripsi Terdahulu 

a) Rizki Satria, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Dearah Kota 

Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin  Penyelenggaraan dan 

Penataan Rumah Kos” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019). 
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Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini adalah penelitian ini 

berfokus kepada tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan daearah kota 

Bandar Lampung. Sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan peraturan 

Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Literasi Daerah. 

b) Miftachur Rizqiyah, “Tinjauan Hukum Islam dan Perbup Nomor 22 Tahun 

2017 Terhadap Sewa Fasilitas Pasar Untuk Bongkar Muat Barang di Pasar 

Sepanjang Taman Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini berfokus pada praktik 

retribusi pelayanan pasar di pasar sepanjang taman Sidoarjo di tinjau dari 

hukum Islam dan Perbup. Sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan 

peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Literasi 

Daerah. 

2. Jurnal Ilmiah 

a) Dian Herdiana, “Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan literasi 

perdesaan di desa Cimangguk Kabupaten Bnadung Barat”, Jurnal 

pengabdian kepada masyarakat, V0l. 4, No.1 (2019):431-442. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh suatu perilaku disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan 

analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 
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merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
11

 

Adapun yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field 

research). Penelitian  lapangan bermaksud mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
12

 Penelitian lapangan 

dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan 

dilakukan dilapangan atau pada responden. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan 

metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis 

dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di 

antara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu”.  Dalam penelitian 

ini akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati 

Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang gerakan literasi daerah. 

 

 

                                                             
11 Benny Kurniawan, Metodologi Penelitian,  (Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012), 28. 
12

 Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2000), 5. 



9 
 

 
 

2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau 

digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.
13

 

Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari wawancara 

kepada responden. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara 

tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber 

lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh 

pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial 

maupun non komersial. Misal buku-buku, dokumen, majalah, jurnal 

ataupun media internet. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.
14

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

                                                             
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, 

Cet.Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.  
14 Juliansyah, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), 157. 
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pegawai dari kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten 

Lampung Barat yang berjumlah 43 pegawai, terdiri dari 22 pegawai 

Negeri Sipil, 21 Pegawai honorer dan 1 orang masyarakat.   

b. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
15

 Dalam hal menentukan 

sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu “ 

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat 

tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.”
16

 Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang 

tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
17

 Dalam wawancara 

ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) 

                                                             
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, 

Cet.Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),, 175. 
16 Susiadi, Metodologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 89. 
17 Ibid, 107. 
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dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk 

dimintai keterangan mengenai permasalahan yang penelitian ambil. 

b. Observasi  

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
18

 Dalam 

penelitian ini, yang dimaksudkan untuk mengamati secara langsung 

objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang 

berbentuk tulisan atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang 

berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkip , 

surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada 

hubungannya dengan tema penelitian.
19

 

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan 

untuk memperoleh data tentang pelaksanaan peraturan Bupati Lampung 

Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang gerakan literasi daerah. 

5. Metode Pengelolahan Data  

Pengelolahan Data meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun 

                                                             
18

 Mohammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57. 
19 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57. 
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kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian 

dilapangan ataupun dari literatur.
20

 

b. Rekonstruksi data reconstructing, yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan 

diinterprestasikan. 

c. Sistematisasi atau sistematizing, yaitu “menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu: mengelompokkan data secara sistematis 

data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan 

urutan masalah.
21

 

6. Metode Analisis Data 

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah 

penulis menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode analisis 

kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan 

dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.
22

 

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu 

metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau  

peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

                                                             
20 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Bandung: PT Grafindo Persada,  

2010), 56. 
21

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004), 9. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.8. 
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Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian 

mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan 

dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan 

dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang 

benar. 

I. Kerangka Teoritik 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya 

sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun 

sistematika tersebut dibagi dalam perbab, yaitu meliputi: 

1) Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang 

permasalahan yang erat kaitanya dengan skripsi penulis dan sekaligus berisi 

tentang penjelasan tentang skripsi ini, yang meliputi beberapa sub diantaranya 

penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus 

penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

2) Bab kedua membahas landasan teori, yang meliputi sub satu (A) Peraturan 

Bupati berdasarkan perspektif fiqh siyasah: pengertian fiqh siyasah, ruang 

lingkup fiqh siyasah, sumber kajian fiqh siyasah, kedudukan fiqh siyasah 

dalam sistematika hukum Islam dan pendekatan kajian fiqh siyasah, 

kepemimpinan dalam fiqh siyasah, fiqh siyasah tandfiziyah. Sub dua (B) 

gerakan literasi daerah: Pengertian gerakan literasi daerah, ruang lingkup 

literasi, komponen literasi, dasar hukum gerakan literasi.   
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3) Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, sub (A) Meliputi gambaran lokasi 

penelitian: Gambaran umum kabupaten Lampung Barat, Gambaran umum 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat. Sub (B) 

Pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 

2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah. Sub (C) Faktor pendukung dan 

penghambat gerakan literasi daerah. 

4) Bab Keempat, Analisis Penelitian yang meliputi sub (A) Analisi pelaksanaan 

peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan 

Literasi Daerah. Sub (B) Pandangan fiqh siyasah terhadap penerapan 

peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literai Daerah. 

5) Bab kelima penutup yang meliputi pembahasan kesimpulan, dan rekomendasi. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

  

A. Peraturan Bupati Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah  

1. Pengertian Fiqh Siyasah  

Kata Fiqh Siyasah  berasal dari dua kata yaitu kata yaitu kata Fiqh yang 

secara bahasa  adalah faham yang mendalam dan kata yang kedua yaitu 

“siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan 

pemerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.
23

  

Secara istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman yang mempelajari 

tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-

dalinya yang rinci (tafsili). Jadi fiqh adalah suatu pengetahuan tentang hukum-

hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur‟an dan Sunnah yang disusun 

oleh para ulama (mujtahid) dengan jalan penalaran dan usaha sungguh-

sungguh (ijtihad).
24

 

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kata fiqh adalah upaya sungguh-

sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ 

sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam. Fiqh disebut juga dengan 

hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum 

syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan

                                                             
23 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group,2014), 2-3. 
24

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo, 

1993), 21. 
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 perubahan dan perkembangan situasi dan keadaan atau kondisi manusia 

itu sendiri. 

 Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah berasal dari kata sasa yang 

artinya mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan 

pembuatan kebijaksanaan.
25

 Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa 

tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 

Dilihat dari segi terminologinya (Istilah) kata siyasah, menurut Abdul 

Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan 

serta mengatur keadaan.”
26

 Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan 

siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka 

kejalan keselamatan.” Adapun Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti 

mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.”
27

  

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum 

dan tidak melihat/ mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya 

sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuasa religious 

dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu 

perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar 

dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah 

                                                             
25

  Ibid., 24. 
26

 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 4-5. 
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SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh 

Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan 

kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara‟.”
28

 

Dengan demikian dari uraian diatas tentang pengertian fiqh dan siyasah 

dari segi etimologis (bahasa), terminologis (istilah) serta definisi-definisi yang 

dikemukan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

fiqh siyasah adalah salah satu aspek  hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan pelaksana kekuasaan, apa 

dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan 

kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 

mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
29

 

Terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyasah yang saling 

berhubungan secara timbal balik, yaitu pihak yang mengatur yang perintahnya 

bersifat eksklusif dan pihak yang diatur (unsur masyarakat).Menurut Ali 

Syariati fiqh siyasah berbeda fungsi dengan politik dan pemerintahan umum. 

Karena pemerintah dalam fiqh siyasah  tidak hanya menjalankan fungsi 

                                                             
28 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group,2014), 4. 

 
29

 Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI 

Press, 1991), 3. 
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pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi 

pengarahan (`ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya 

menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.
30

  

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani 

politik di dalam hukum Islam harus senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau 

sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kulli. Dengan 

demikian, rambu-rambu fiqh siyasah adalah dalil-dalil kulli, baik yang tertuang 

di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Shalallahu „alaihi 

Wasallam,  maqashid al-syari‟ah, dan kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-

cabangnya.   

Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain 

Islam, yang dikenal dengan  siyasah wadl‟iyyah itu bukanlah fiqh siyasah, 

hanya saja selagi siyasah wadl‟iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip 

Islam, maka ia tetap dapat diterima.
31

 

Metode yang digunakan di dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda 

dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah 

juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-

fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih 

                                                             
30

 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana), 28. 
31
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penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari‟at 

Al-Qur‟an dan Al-Hadits.
32

 

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala 

urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim 

guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat 

yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya 

terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan 

umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah 

politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, 

namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, 

terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. 

Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-

undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. 

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:  

ى َِف فِى اْْلَْرِض ِمْهْۢ بَْعِدِهْم لِنَنْظَُر َكْيَف تَْعَملُْونَ 
ٰۤ
 ثُمَّ َجَعْلٰنُكْم َخٰل

"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka 

bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat." 

(QS. Yunus 14) 

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa ta‟ala. Menjelaskan bahwa manusia 

memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang 
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kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di 

embannya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilas siyasah. 

Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta‟ala. Belum menjelaskan nilai-nilai 

terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai-nilai ini 

diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59. 

ُعواٰالرَُّسْوَلَٰواُوِلىٰاْْلَْمِرِٰمْنُكمْٰٓ  اَي َُّهاٰالَِّذْيَنٰا َمنُ وْٰٓ  يٰ  ُعواٰاللّ َوَٰوَاِطي ْ َفِاْنٰتَ َناَزْعُتْمِٰفْيٰٰٓ  اَٰاِطي ْ
ُٰكْنُتْمٰتُ ْؤِمنُ ْوَنٰبِاللّ ِوَٰواْلي َْوِمٰاْْل ِخرِٰ ٌرٰوَّٰٰٓ  َشْيٍءٰفَ ُردُّْوُهِٰاَلىٰاللّ ِوَٰوالرَُّسْوِلِٰاْن ِلَكَٰخي ْ َاْحَسُنٰتَْأِوْيًًلٰذ 

ࣖ 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka 

kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesainya) kepada Allah dan Rosulnya 

jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. 

Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik 

dan paling bagusnya penyelesaian. (QS.an-Nisa 59) 

Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta‟ala. Menjelaskan kepada kita 

semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini 

sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan 

kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa ta‟ala dan Rosulnya. Jika terdapat suatu 

aturan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa ta‟ala dan Rosulnya maka 

wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut 

tidak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa ta‟ala dan Rosulnya maka tidak perlu 

ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa ta‟ala 
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memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku 

beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka 

penyelesainnya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting 

sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai 

ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta‟ala akan menjadikan 

kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat 

secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa 

ta‟ala dalam firmannya surat al A‟rof ayat 96: 

بُ ْوآٰ  َوَلْوَٰانََّٰاْىَلٰاْلُقرٰ  َٰكذَّ ٍتٰمَِّنٰالسََّمۤاِءَٰواْْلَْرِضَٰول ِكْن ىٰا َمنُ ْواَٰوات ََّقْواَٰلَفَتْحَناَٰعَلْيِهْمٰبَ رَك 

َٰكانُ ْواَٰيْكِسبُ ْونَٰ ُهْمِٰبَما  َفَاَخْذن  

"Jikalau sekiranya penduduk negerinegeri itu beriman dan bertakwa 

kepada Allah, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 

langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami 

siksa mereka disebabkan perbuatannya".  

Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta‟ala. memberikan janji 

kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut 

beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ta‟ala. Oleh karena itu, 

sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada 

nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah 

Subhanahu Wa ta‟ala bisa terealisir.  
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Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai 

amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan 

dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58: 

ن ِتِٰالٰ ٓ  تُ َؤدُّواٰالٰٓ  َانٰٓ  ُمرُُكمٓ  ِانَّٰاللّ َوٰيَا َنٰالنَّاِسٰٓ  َبيٰٓ  تُمٓ  مَوِاَذاَٰحكَٰٰٓ  ِلَهآٰ  ىَٰاهٓ  َام 

َٰكاَنَٰسِميٰٓ ٰ بِه  ٰٓ  ِانَّٰاللّ َوٰنِِعمَّاٰيَِعُظُكمٰٓ ٰٰلِٰٓ  َعدٓ  اٰبِالٓ  ُكُموٓ  َتحٰٓ  َان آٰ  عًٰٓ  ِانَّٰاللّ َو

رًآ  َبِصي  

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." 

Dalam ayat ini, Allah  menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang 

harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem 

siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang 

pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam 

setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya 

harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda-bedakan 

orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. 
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Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan 

responbility (amanah) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan 

kesuksesan sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat. Nilai-nilai selanjutnya 

yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai musyawaroh. Setiap 

masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan 

dengan jalan musyawaroh jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia 

menjadi seorang pemimpin atau kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan 

ini terdapat dalam surat as-Syuro ayat 38:  

ُهمْٰٰٓ  ْسَتَجابُ ْواِٰلَربِِّهْمَٰوَاَقاُمواٰالصَّل وةََٰوالَِّذْيَنٰا ن َ ُهْمٰيُ ْنِفُقْوَنٰٰٓ  َوَاْمُرُىْمُٰشْور ىٰبَ ي ْ ن   ٓ  َوِممَّاَٰرزَق ْ  

“Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan dari 

apa apa yang telah kami rezqikan kepada mereka nafkahkan”. (QS. As-Syuro 

38) 

Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta‟ala, Menjelaskan kepada kita 

bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut 

hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawaroh 

berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara 

terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik 

untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk 
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meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan 

minoritas. 
33

  

Kedudukan hukum Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

tidak terlepas pengaruhnya masuknya Islam ke nusantara pada abad ke 12 dan ke 

13 masehi di mana pada masa itu para penyebar agama Islam di nusantara 

menganut mazhab syafi‟i. Perjalanan sejarah transformasi Hukurn Islam sarat 

dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. 

Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama, hukum Islam berlaku 

secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. 

Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif yakni diyakini memiliki sanksi atau 

padanan hukum bagi masyarakat muslim.
34

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih. 

Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, 

muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, 

acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, 

damai dan traktat.
35

  

                                                             
33
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25 
 

 
  

Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang mu‟amalah dengan 

spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan 

pemerintahan.
36

 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang 

lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi tiga bidang. Ada yang 

membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidak terlalu 

prinsip karena hanya bersifat teknis. 

Menurut Imam al- Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-ahkam 

al-sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup yaitu: 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang Siyasah Dusturiyyah (Peraturan 

perundang-undangan). 

b. Siyasah maliyyah (Ekonomi dan moneter). 

c. Siyasah qadha‟iyyah (Peradilan). 

d. Siyasah harbiyyah (Hukum perang). 

e. Siyasah idariyyah (Administrasi negara). 

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu: 

a. Siyasah Qadla‟iyyah (Peradilan). 

b. Siyasah „Idariyyah (Administrasi negara). 

c. Siyasah Maliyah (Keuangan dan ekonomi). 

                                                             
36

 Agustina Nurhayati, Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah, (Bandar 

Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38. 



26 
 

 
  

d. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah (Hubungan luar negeri).
37

 

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah 

membuat peraturan perundangan-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus 

negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab 

Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: 

a. Siyasah qadla‟iyyah (Kebijaksanaan peradilan). 

b. Siyasah dauliyyah (Kebijaksanaan hubungan luar negeri). 

c. Siyasah maliyyah (Kebijaksanaan ekonomi atau keuangan negara).
38

 

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia Hasby Ashiddieqy menyatakan 

bahwa objek kajian Fiqh Siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala 

urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan 

jiwa syari‟ah yang tidak kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan 

dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari‟ah yang tetap. 

Hasby membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang 

yaitu: 

a. Siyasah dusturiyyah syar‟iyyah (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-

undangan). 

b. Siyasah tasyri‟yyah syar‟iyyah (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum). 
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c. Siyasah qadla‟iyyah syar‟iyyah (Kebijaksanaan peradilan). 

d. Siyasah maliyyah syar‟iyyah (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter). 

e. Siyasah idariyyah syar‟iyyah (Kebijaksanaan administrasi negara). 

f. Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah syar‟iyyah (Kebijaksanaan hubunga 

luar negeri atau internasional). 

g. Siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah (Politik pelaksanaan undang-undang).
39

 

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat 

disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu: 

1. Siyasah dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini 

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri‟iyyah oleh lembaga 

legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi 

pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.   

2. Siyasah dauliyah atau siyasah kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang 

muslim dengan yang bukan muslim (non muslim). Di bagian ini ada politik 

masalah peperangan atau siyasah harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, 

dasar-dasar dizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan 

gencatan senjata. 

3. Siyasah maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas 

sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, 
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perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan 

perbankan.
40

 

 

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah  

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. 

Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan 

tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fiqh siyasah. Sebagai salah 

satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang 

dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar. Sumber fiqh siyasah 

dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi 

mebagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur,an dan al-

Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur‟an dan al-Sunnah, serta sumber-

sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu. 

Selain sumber Al-Qur‟an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja 

mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan 

lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan 

masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan 

aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain 

seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia 

dan lingkunagn tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi 
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oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi 

sebuah studi yang dinasmis, antispatif, dan responsif terhadap perkembangan 

masyarakat.
41

 

Pandangan Alquran mengenai Hukum dan Perundang-Undangan hanya 

sekitar 5,8 persen dari total ayat yang berjumlah sekitar 6.360 ayat. Rincian ayat-

ayat hukum dalam Alquran sebagai berikut:  

a) Mengenai ibadah salat, puasa, haji, dan lain-lain sebanyak 140 ayat  

b) Mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan 

sebagainya, sebanyak 70 ayat.  

c) Mengenai hidup perdagangan/perekonomian, jual beli, sewa menyewa, 

pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya sebanyak 70 

ayat.  

d) Mengenai soal kriminal sebanyak 30 ayat.  

e) Mengenai hubungan Islam dan bukan Islam sebanyak 25 ayat.  

f) Mengenai soal pengadilan sebanyak 13 ayat.  

g) Mengenai hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat.  

h) Mengenai soal kenegaraan sebanyak 10 ayat. 

 Dari 368 ayat itu hanya 228 atau 3 ½ persen yang mengurus soal hidup 

kemasyarakatan umat.
42

 

  

                                                             
41 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia \Group,2014), 16 
42

 Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam sisitem Hukum Indonesia”, AL-„ADALAH: 

Jurnal Al-„adalah, 465 



30 
 

 
  

4. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam dan Pendekatan 

Kajian Fiqih Siyasah 

a. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam 

Sebelum membahas kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum 

Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (fiqh) secara 

sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan 

urgensi fiqh siyasah dalam sitematika hukum Islam itu. 

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok yaitu: 

1. Fiqh „ibadah (Hukum ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhannya. Bagian dari fiqh „ibadah adalah shalat, puasa, zakat dan 

haji. 

2. Fiqh mu‟amalat (Hukum muamalah) hukum yang mengatur hubungan antara 

sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari 

ini secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual 

beli, perjanjian, dan utang piutang, jinayah (pidana) dan hukum perkawinan 

(munakahat).
43

 

T.M Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum Islam secara 

sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu:  

1. Berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan 

haji. 

2.  Berkaitan dengan keluarga, seperti hak nikah, talak dan rujuk. 
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3. Berkitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam 

bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa . 

4. Berkaitan dengan perang damai dan Siyar  (jihad). 

5. Berkaitan dengan hukum acara di peradilan (munafa‟ah). 

6. Berkaitan dengan akhlak (adab).
44

 

Dari sistematika ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah 

memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi 

hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa 

keberadaan negara dan pemerintah, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan 

sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah dan 

tidak banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan 

yang kompleks, umat Islam membutuhkan siaysah. 

Dalam perkembangan  masyarakat yang semakin bergerak cepat, 

permasalahan yang timbulpun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. 

Apalagi hukum Islam (pemikiran fiqh para ulama klasik) tidak sampai detail 

mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Diantara problem aktual 

yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang (HAM) hak asasi 

manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, 

perpajakan dan perbankan. Jika permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab 

hanya secara parsial dan ad hoc, kemungkinan besar hukum Islam akan out of 

date dan tidak responsif terhadap perkembangan. Karena itu, negara 
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memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang 

berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai 

komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat 

diterima dan memberi kemaslahatan untuk masyarakat, di sinilah peran 

penting fiqh siyasah.   

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mepunyai 

kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam 

pemikiran, perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan politik praktis yang 

berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain 

umumnya.
45

 

b. Pendekatan Kajian Fiqh Siyasah 

Objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah 

dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan 

bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-

undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta 

kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri 

sendiri, kajian fiqh siyasah tentu  memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. 

Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan 

praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di 

samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan  menjadi acuan serta 
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kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga 

bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. 

Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh siyasah juga tidak 

berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh 

umumnya, yaitu metode ushul fiqh, dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh 

anatara lain adalah qiyas, istihsan, urf, adah, mashlalah mursalah dan 

istsihab. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk 

mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, 

situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini 

tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur‟an dan Hadis Nabi.
46

 

5. Kepemimpinan Dalam Fiqh Siyasah 

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu 

Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata 

(Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang 

yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka 

yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai pemimpin, seperti ketua atau yang 

lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan 

sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.
47

 

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih 

banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, 
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kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam 

kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai 

kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang 

mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-Imamah al-

Udhma atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-

Imamah al- Shugra. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut 

seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.
48

 

Kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang 

menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia 

menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti 

seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.
49

 

Secara bahasa Amir berasal dari kata (Amara-ya‟muru-amran) yang artinya 

menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. 

Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah.
50

 

Kata-kata Amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur‟an, 

walaupun kata-kata “amara” banyak ditemukan di dalam al-Qur‟an. Istilah Amir 

dengan arti pemimpin hanya popular di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada 
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saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa‟adah untuk menentukan 

pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata dari kami ada 

Amir dan dari tuan-tuan juga ada Amir”. Selain itu, istilah amir juga pernah 

digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan 

Abu Bakar. 
51

 

6. Fiqh Siyasah Tandfiziyah 

Fiqih Siyasah Tandfiziyah adalah siyasah yang berhubungan dengan politik 

pelaksanaan perundang-undang. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam 

Islam dinyatakan dalam istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau 

khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, 

melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih 

luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam yang tidak menyebut 

istilah khusus untuk badan-bdan dibawah kepala negara yang bertugas untuk 

melaksanakan undang-undang seperti Diwan al-Kharuj (dewan pajak), Diwan al-

Ah Das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum  

Diwan al Jund (militer), Sahib al-Bait al-Mal (pejabat keuangan) dan sebagaimana 

yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab.
52

 

Siyasah Tandfiziyah atau (al-sulthah al-tandfiziyah) memiliki tugas untuk 

melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki 

kekuasaan eksekutif, disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

                                                             
51

 Djazuli, “Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah, 

59. 
52

 Abu a‟la al-Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993). 247.  



36 
 

 
  

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam 

hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam 

negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan 

internasional). Pelaksana tertinggi ini adalah pemerintah (Kepala negara) dibantu 

oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara 

Islam lainnya sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh 

menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik 

kekuasaan eksekutif juga harus sesuai denagn semangat nash dan kemaslahatan.
53

        

Siyasah tandfiziah  memiliki beberapa dasar hukum: 

a. Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan 

dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang 

berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena 

Al-Qur‟an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka 

setiap muslim harus mengakui Al-Qur‟an sebagai pondasi suprastruktur 

Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur‟an 

merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan 

hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur‟an tidak pernah mengalami kondisi 

dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.
54
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b. Sunnah. 

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya 

atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat 

yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses 

periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang 

mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi 

kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan 

dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.
55

 

c. Ijma. 

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk 

menetukan suatu hukum yang baik demi kemaslahtan umat dengan cara 

musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, 

ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan.  Apabila didalam musyawarah 

tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan 

mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.
56

 

d. Qiyas.  

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu 

dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk 
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perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip 

umum.
57

 

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh 

manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan 

tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal 

ini.  

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan 

legislatif (al-sulthah al-tasyri‟iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki 

kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-

nash Al-Qur‟an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami 

dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. 

Adapun analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nash-

nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab 

hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan 

dengan memahami prinsip-prinsip syari‟ah dan kehendak syar‟i. Bila tidak 

ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, 

sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.  

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan 

oleh lembaga ahl al-hall wa al „aqd. Kemudian dalam bahasa modern 
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sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura 

(parlemen).  

Kedua, tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk 

melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan 

dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain 

(hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah 

(kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) 

yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu 

negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan 

legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, 

kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat 

nash dan kemaslahatan.  

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang 

telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga 

yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan 

lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk 

menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan 

penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha‟ (lembaga peradilan yang 

memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun 
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pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan 

perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti 

pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau 

hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM 

rakyat).
58

 

B. Gerakan Literasi Daerah Menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 

1. Pengertian Literasi 

 Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa Latin literatus yang 

berarti “learned person” atau “orang yang belajar”. Hal ini didasarkan pada 

masa abad pertengahan yang memberikan suatu penilaian bahwa seseorang 

disebut “literatus” apabila orang tersebut dapat dan mahir membaca dan 

menulis dalam bahasa Latin. Literasi dapat dimaknai sebagai kemampuan 

membaca dan menulis dengan menggunakan sistem bahasa tulis, pada 

mulanya, literasi diidentifikasi sebagai hal yang terkait dengan belajar, yaitu 

aktivitas memahami informasi dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

membaca. Literasi pun pada awalnya hanya berhubungan dengan kegiatan 

membaca semata. Membaca sebagai suatu kemampuan dalam memahami 

lambang-lambang bahasa, yang kemudian dari kemampuan memahami 

lambang bahasa tersebut digunakan untuk aktivitas membaca teks guna 

memahami informasi dan ilmu pengetahuan.  
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Pada awalnya, individu yang literat atau mengerti aksara adalah individu 

bisa membaca, bisa memahami lambang-lambang bunyi bahasa, dan 

menggunakannya untuk aktivitas membaca teks. Dengan batasan ini, pada 

mulanya, pengenalan literasi baru sebatas kegiatan menjadikan individu yang 

tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Kegiatan ini yang kemudian 

disebut dengan “pemberantasan buta aksara,” yaitu suatu kegiatan 

mengajarkan individu agar bisa membaca dan mau menjadikan aktivitas 

membaca sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 

Literasi paling dasar adalah keterampilan membaca, yaitu pengembangan 

kemampuan memahami lambang-lambang bahasa tulis secara komprehensif. 

Literasi kemudian dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca yang 

sering disebut dengan Istilah „melek aksara‟ atau keberaksaraan.  

Dengan memiliki kemampuan membaca, seseorang kemudian memiliki 

ketertarikan dengan kegiatan membaca. Di sinilah, minat membaca kemudian 

muncul pada diri seseorang yang telah bisa membaca. Melalui minat dan 

kemampuan membaca inilah, seseorang akan melakukan kegiatan literasi 

dasar, yaitu membaca untuk mengakses ilmu pengetahuan dan informasi. 

Membaca akan dijadikan sebagai basis peningkatan dan pengembangan 

informasi dan ilmu pengetahuan pada diri seseorang. Membaca akan 

meluaskan pengalaman dan pengetahuan seseorang atau menjadikan 

seseorang literat, yaitu memiliki minat yang tinggi dalam membaca.  
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Setelah individu memiliki kemampuan dan minat membaca, literasi 

kemudian meningkat terkait dengan kemauan dan kebiasaan mengoptimalkan 

kemampuan membaca menjadi sebuah aktivitas keseharian. Artinya, individu 

terbiasa mengakses informasi dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

membaca. Dari sinilah, literasi terkait dengan aktivitas membaca yang intensif 

dan berkesinambungan. Hal ini penting karena individu yang sudah memiliki 

kemampuan membaca tidak serta-merta kemudian mau menggunakan 

keterampilannya itu dalam aktivitas sehari-hari. Dari sinilah budaya dan 

kebiasaan membaca menjadi fokus kedua dalam konsep literasi. Individu atau 

masyarakat yang memiliki tingkat literasi tinggi bukan semata ditentukan 

karena kemampuan dan minat membacanya saja, tetapi juga kebiasaan dan 

budaya membacanya, yaitu masyarakat yang secara aktif mengisi segala 

aktivitasnya dengan membaca karena membaca menjadi saluran utama dalam 

mengakses informasi dan ilmu pengetahuan.  

Tidak heran jika gerakan literasi kali ini salah satu fokusnya adalah 

ajakan untuk menjadikan dan meningkatkan membaca sebagai kebiasaan 

setiap hari. Melalui kebiasaan membaca inilah kemudian indeks atau tingkat 

literasi seseorang, masyarakat, ataupun negara ditentukan dari rata-rata 

individu menggunakan waktu untuk aktivitas membaca. Jika rendah aktivitas 

membaca individu atau masyarakat, maka rendah pula indeks tingkat 

literasinya. Jika tinggi aktivitas kebiasaan membaca individu atau masyarakat, 

maka tinggi pula tingkat literasinya. Kita pun kemudian melakukan penilaian, 
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misalnya, dalam konteks pendidikan, anak-anak didik kita dinilai masih 

rendah tingkat literasinya bukan karena anak-anak didik tidak bisa membaca, 

mereka semua dapat membaca, tetapi mereka memiliki kebiasaan membaca 

yang rendah sehingga budaya baca pun rendah. Setiap harinya anak-anak 

didik tidak terbiasa dengan aktivitas membaca sebagai sarana untuk 

mendapatkan dan mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. 

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa aspek dasar literasi bersumber 

pada membaca yang terkait dengan kemampuan membaca, minat membaca, 

serta kebiasaan membaca setiap individu. Seseorang yang memiliki 

kemampuan literasi adalah seseorang yang bisa membaca, mau membaca, dan 

terbiasa membaca. Jika ketiga hal ini dilakukan secara kolektif, maka budaya 

baca itu terbentuk. Melalui budaya membaca inilah suatu masyarakat 

kemudian, dalam indikator awal, disebut memiliki budaya literasi yang tinggi. 

Setelah membaca, aspek lain yang secara umum menjadi komponen 

literasi adalah menulis. Tidak heran bahwa literasi diketahui oleh banyak 

orang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang memiliki 

kemampuan literasi bagus, jika dia bisa memiliki kemampuan membaca dan 

menulis yang bagus pula. Dalam konteks yang paling awal, membaca dan 

menulis adalah kemampuan memahami lambang bunyi bahasa, yang melalui 

kemampuan itu seseorang bisa membaca lambang bahasa dalam teks dan bisa 

menuliskan ide-gagasan melalui Iambang-lambang bahasa secara tulis. 

Menurut Morisson (2016), literasi adalah kemampuan seseorang dalam hal 
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membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan penekanan terhadap 

kemampuan membaca dan menulis. 

Dalam konteks yang lebih tinggi, menulis dalam kemampuan literasi 

tidak sekadar kemampuan dalam hal menulis ide-gagasan dengan lambang-

lambang bunyi (tulis) yang sederhana, tetapi menulis sebagai aktivitas mental 

dalam memformulasikan pengetahuan yang kompleks untuk diungkapkan 

pada pembaca dalam satuan bahasa tulis yang kompleks pula. Menulis  

merupakan ekspresivitas seseorang dalam menyampaikan gagasan-gagasan 

berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah didapat melalui membaca 

dalam konteks bahasa tulis. Menulis adalah berkarya, yaitu menghasilkan satu 

tulisan yang merupakan hasil pemahaman dan analisis yang kreatif dan kritis 

atas persoalan dalam suatu fenomena tertentu. Menulis merupakan aktualsasi 

atas kemampuan literasi seseorang.
59

  

2. Ruang Lingkup Literasi 

  Sejalan dengan berkembangnya tujuan pembelajar literasi, standar 

pembelajaran literasi pun mengalami perkembangan. Perkembangan standar 

pembelajaran literasi sebenarnya sejalan dengan perkembangan fokus dan 

paradigma pembelajaran literasi. Dengan kata lain, perubahan fokus, 

paradigma, dan tujuan pembelajaran literasi berimplikasi pada perubahan 

standar pembelajaran literasi. 
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  Fokus pembelajaran literasi pertama adalah fokus teks. Fokus ini 

menetapkan bahwa standar utama yang harus dicapai dalam pembelajaran 

literasi lebih ditekankan pada aspek linguistik dalam sebuah teks. Bertemali 

dengan hal ini, fokus ini memandang bahwa pembelajaran literasi ditekankan 

untuk mencapai standar literasi sebagai berikut.  

1. Menguasai berbagai sistem bahasa yang digunakan untuk membuat 

makna, meliputi pragmatis, jenis teks, genre, struktur teks, semantik, 

sintaksis, morfologi, ortografi, grafofonemik, dan grafem.  

2. Menguasai konsep tentang perbedaan bahasa tulis dan bahasa lisan.  

3. Menguasai konsep sistem variasi bahasa (dialek) yang terdapat di dalam 

kelompok sosial, sponsor, dan lembaga tertentu, misalnya, etnis, budaya, 

kelas sosial, agama, keluarga, rekreasi, pekerjaan, sekolah, dan 

pemerintah.
60

  

Fokus pembelajaran literasi kedua adalah fokus berpikir. Ditinjau dari 

fokus ini, pembelajaran literasi ditujukan untuk mencapai beberapa standar 

berikut.  

1. Menjadi pembaca dan penulis yang aktif, selektif, dan konstruktif.  

2. Menggunakan pengetahuan awal (skema) yang relevan untuk 

membangun makna.  
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3. Menggunakan berbagai proses dan strategi mental untuk menghasilkan 

makna, misalnya, memprediksi, memonitor, mengevaluasi, merevisi, 

menanggapi, menginferensi, dan membangun koherensi.  

4. Menggunakan berbagai proses dan strategi mental untuk mengatasi 

hambatan saat membaca dan menulis. Sebagai contoh, berhenti dan 

memikirkan kembali, membaca ulang/menulis ulang bagian-bagian 

sebelumnya dari teks, memasukkan sesuatu ke dalam tulisan sehingga 

tulisan menjadi masuk akal, mencari bantuan dari berbagai sumber.  

5. Menggunakan berbagai proses dan strategi mental secara variatif 

berdasarkan keberagaman teks, tujuan, dan audiens.
61

 

Fokus pembelajaran literasi yang ketiga adalah fokus kelompok. Fokus 

ini menetapkan sejumlah standar pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi 

yang berfokus pada kelompok sosial memiliki standar sebagai berikut.  

1. Memahami variasi tujuan dan pola praktik literasi di dalam dan di antara 

kelompok sosial, sponsor, dan institusi tertentu, misalnya, etnis, budaya, 

kelas sosial, agama, keluarga, rekreasi, pekerjaan, sekolah, dan 

pemerintah.  

2. Memahami aturan dan norma-norma bertransaksi dengan bahasa tulis di 

dalam dan di antara kelompok sosial, sponsor, dan institusi tertentu.  

3. Memahami pengetahuan tentang fitur linguistik yang terdapat dalam 

berbagai teks, yang digunakan untuk berbagai keperluan di dalam dan di 

antara kelompok sosial, sponsor, dan institusi tertentu.  
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4. Memahami dan mengaplikasikan berbagai cara penggunaan 

keterampilan literasi untuk memproduksi, mengonsumsi, menjaga, dan 

mengontrol pengetahuan di dalam dan di antara berbagai kelompok 

sosial, sponsor, dan institusi.  

5. Memahami pengetahuan tentang bentuk dan fungsi literasi tertentu yang 

dihargai dan didukung oleh berbagai kelompok sosial, sponsor, dan 

institusi.  

6. Memiliki kemampuan untuk mengkritik teks yang berasal dari berbagai 

kelompok sosial, sponsor, dan institusi tertentu, untuk mengetahui nilai 

dan maksud yang terdapat di dalamnya.
62

  

Fokus pembelajaran literasi keempat adalah fokus pertumbuhan. 

Fokus ini menetapkan sejumlah standar pembelajaran literasi yang berbeda 

dengan ketiga fokus yang lain. Pembelajaran literasi yang berfokus pada 

pertumbuhan memiliki standar sebagai berikut. 

1. Berperan aktif dan konstruktif dalam mengembangkan keterampilan 

literasi.  

2. Menggunakan berbagai strategi dan proses untuk membangun dimensi 

literasi, seperti pengumpulan data, menghasilkan hipotesis, pengujian 

hipotesis, dan modifikasi hipotesis.  
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3. Mengobservasi dan bertransaksi dengan produk literasi yang digunakan 

pengguna yang lebih mahir di dalam dan di antara kelompok sosial, 

sponsor, dan institusi. 

4. Memahami dan mengaplikasikan cara memanfaatkan dukungan dan 

mediasi yang biasa digunakan oleh pengguna literasi yang lebih mahir 

di dalam dan di antara kelompok sosial, sponsor, dan institusi.  

5. Menggunakan pengetahuan yang didapat melalui membaca untuk 

mendukung pengembangan menulis, serta menggunakan pengetahuan 

yang didapat melalui tulisan untuk mendukung pengembangan 

membaca.  

6. Memahami dan mengaplikasikan cara menegosiasikan makna tekstual, 

melalui penggunaan dan dukungan sistem komunikasi alternatif, 

misalnya seni musik dan matematika.
63

  

Standar-standar pembelajaran literasi pada keempat fokus 

pembelajaran literasi di atas, menunjukkan bahwa standar literasi mengalami 

perubahan dari masa ke masa. Standar literasi berdasarkan fokus 

pertumbuhan jika dikaji sifatnya, lebih komprehensif dibanding dengan 

standar fokus-fokus yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, standar 

pembelajaran literasi dikembangkan menjadi lebih jelas dan lengkap. Hal ini 

sejalan dengan perkembangan paradigma pembelajaran literasi yang telah 

mencapai paradigma literasi kritis, bahkan paradigma multiliterasi. Dalam 
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konteks pembelajaran literasi berbasis multiliterasi, standar inti 

pembelajaran literasi ditujukan untuk membentuk siswa yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut.  

1. Menunjukkan kemandirian belajar.  

2. Memiliki pengetahuan keilmuan yang kuat.  

3. Responsif terhadap audiens, tugas, tujuan, dan disiplin.  

4. Memiliki pemahaman dan daya kritik yang baik, menghargai peristiwa.  

5. Mahir dan strategis dalam menggunakan teknologi. 

6. Memahami keberagaman perspektif dan budaya.
64

  

3. Komponen Literasi 

 Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup 

keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk 

cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad ke 21 ini, kemampuan ini disebut 

sebagai literasi informasi. Clay (2001) dan Ferguson menjabarkan bahwa 

komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi 

perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Dalam konteks 

Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi tahap 

selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

1. Literasi Dini (Early Literacy), yaitu kemampuan untuk menyimak, 

memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang 

dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di 
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rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu 

menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.  

2. Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan 

kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan 

informasi (perceiving) mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi 

(drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. 

3. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan 

pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan 

koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai 

klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan 

perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga 

memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang 

menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi 

masalah.  

4. Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui 

berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik 

(media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami 

tujuan penggunaannya.  

5. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami 

kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), 

peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan 

teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk 
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mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam prak- tiknya, 

juga pemahaman menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di 

dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan 

dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan 

dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, 

diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang 

dibutuhkan masyarakat.  

6. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara 

literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan 

kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual 

secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak 

terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan 

ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. 

Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-

benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan. 

Tabel 1 

Pihak yang berperan aktif dalam peaksanaan komponen literasi. 

NO Komponen Literasi Pihak yang  Berperan Aktif 

1 Literasi usia dini Orang tua dan keluarga, guru/PAUD, 

pamong/pengasuh  

2 Literasi dasar Pendidikan formal 

3 Literasi perpustakaan Pendidikan formal 
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4 Literasi teknologi Pendidikan formal, dan keluarga 

5 Literasi media Pendidikan formal, keluarga, dan 

lingkungan sosial (tetangga/masayarakat 

sekitar) 

6 Literasi visual Pendidikan formal, keluarga, dan 

lingkungan sosial (tetangga/masayarakat 

sekitar) 

  Literasi yang komprehensif dan saling terkait ini memampukan seseorang 

untuk berkontribusi kepada masyarakatnya sesuai dengan kompetensi dan 

perannya sebagai warga negara global (global citizen).  

 Dalam pendidikan formal, peran aktif para pemangku kepentingan, yaitu 

kepala sekolah, guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan pustakawan 

sangat berpengaruh untuk memfasilitasi pengembangan komponen literasi peserta 

didik. Agar lingkungan literasi tercipta, diperlukan perubahan paradigma semua 

pemangku kepentingan.  

 Selain itu, diperlukan juga pendekatan cara belajar-mengajar yang 

mengembangkan komponen-komponen literasi ini. Kesempatan peserta didik 

terpajang dengan kelima komponen literasi akan menentukan kesiapan peserta 

didik berinteraksi dengan literasi visual.
65
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4. Dasar Hukum Gerakan Literasi Daerah 

Gerakan Literasi Daerah (GLD) adalah salah satu turunan dari Gerakan 

Literasi Nasional (GLN), cikal dari gerakan ini adalah Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Gerakan Literasi Daerah 

(GLD) adalah salah satu gerakan yang meperkuat penumbuhan budi pekerti 

sebagaiamana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015.
66

 

                                                             
66

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan 

Budi Perkerti. 



 
 

 
 

DAFTAR RUJUKAN 

Abdul Wahab, Khalaf. Al-siyasah Al-syar‟iyah. Kairo: Dar-al-Anshar. 1997. 

Abu a‟la al-Maududi. Sistem Politik Isla., Bandung: Mizan. 1993. 

Ali AsSalus, Imamah dan Khilafah dalam  tinjauan Syar‟i/ Ali As-Salus. Terjemah, 

Asmuni Solikhan Zamakhsyari, (Gema Insani press, 1997). 

Ali, Zainudin. “Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika. 

2013. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta. 2006. 

Ash-siddiqy, Hasby. Pengantar Ilmu Fiqih. Jakarta: Bulan Bintang. 1974. 

Beni, Saebani. Fiqh Siyasah Pengan Ilmu Politik. Bandung :Pustaka Setia. 2013. 

Departement Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 2011. 

Djazuli, Ahmad. Fiqih Siyasah. Jakarta: Prenada Media Group. 2003. 

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Bandung: PT Grafindo 

Persada. 2010. 

Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar. Metodologi Penelitian Sos. Jakarta: Bumi 

Aksara. 2000. 



 
 

 
 

Imam Amrusi Jailani, dkk. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN Press. 2011. 

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: 

Prenadamedia. 2014. 

Jindan, Khalid Ibrahim. Teori Politik Islam: Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang 

Pemerintahan Islam. Surabaya: Risalah Gusti. 1995. 

Juliansyah. Metode Penelitian.  Jakarta: Kencana. 2010. 

Kurniawan, Benny. Metodologi Penelitian.  Tangerang Selatan: Jelajah Nusa. 2012 

Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Peneltian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti 2004.  

Pangesti Wiedarti dkk. Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan dasar dan menengan kementrian pendidikan dan 

kebudayaan. 2016. 

Pulungan, Suyuthi. Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran.Jakarta: Raja 

Grafindo. 1993. 

Ridwan HR. Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2010. 

Rizal. Pengantar Ilmu Politik. Bandung:Pustaka Setia. 2012. 

Sarwiji, Surwandi. Pendidikan Literasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019. 



 
 

 
 

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012. 

Susiadi. Metodologi Penelitian.  Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2014. 

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Pengantar Siyasah Syar‟iyah. Yogyakarta: Madah. 

Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2009 

Tika, Mohammad Pabundu. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara. 2006 

Yunus Abidin, Tita Mulyati, Hana Yunansah. Pembelajaran Literasi. akarta: Bumi 

Aksara. 2017. 

On-line: 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-

malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media (diakses pada 24 November 

2020 pukul: 09:37 WIB). 

https://brainly.co.id/tugas/982239#:~:text=Peraturan%20kepala%20daerah%20adalah

%20PERATURAN,BERLAKU%20HANYA%20DI%20DAERAH%20TERSEBUT 

(diakses pada 30 November 2020 pukul: 11.57 WIB). 

Perundang-undangan atau Peraturan : 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Literasi Daerah 

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media
https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media
https://brainly.co.id/tugas/982239#:~:text=Peraturan%20kepala%20daerah%20adalah%20PERATURAN,BERLAKU%20HANYA%20DI%20DAERAH%20TERSEBUT
https://brainly.co.id/tugas/982239#:~:text=Peraturan%20kepala%20daerah%20adalah%20PERATURAN,BERLAKU%20HANYA%20DI%20DAERAH%20TERSEBUT


 
 

 
 

Jurnal 

Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam sisitem Hukum Indonesia”, AL-„adalah: 

Jurnal Al-„adalah, 2017 

Sumarni, “kedudukan Hukum Islam dalam negara Republik Indonesia”, Al-adalah; 

Jurnal Al-„adalah, 2012 

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan Al-Hadist”, AL-

IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018 

 

Wawancara 

Eva Oktarina, Kabid Pengembangan, Pengolahan dan Alih Media Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat, wawancara dengan 

penulis, Lampung Barat, 30 Juni 2021. 

Masyana, Guru SDN Tigajaya Sekincau Lampung Barat, wawancara dengan penulis, 

Lampung Barat, 1 Juli 2021.  

Musadi, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat, 

wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 30 Juni 2021. 

  


