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ABSTRAK 

 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 

Tentang Program Kartu Petani Berjaya merupakan peraturan 

Pemerintah Lampung yang diterbitkan  untuk meningkatkan serta 

menjamin kesejahteraan petani yang berada di Provinsi Lampung 

khusunya masyarakat perdesaan yang didominasi oleh petani. 

Berupaya menjaga ketersediaan benih, bibit dan pupuk, penanganan 

panen dan pasca panen, pendampingan budidaya, permodalan, 

manajemen risiko usaha tani, jadwal tanam, dan penyaluran air 

irigasi. Namun penulis menemukan fakta bahwa masih banyak 

petani di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran yang belum mengetahui tentang Kartu Petani Berjaya 

dan hanya beberapa petani yang baru menggunakan Kartu Petani 

Berjaya. Kartu Petani Berjaya ini penting fungsinya bagi petani 

karena terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi, hal tersebut 

disebabkan banyaknya permasalahan terkait penyaluran pupuk 

subsidi bahkan kelangkaan pupuk di kalangan petani. Permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian Skripsi ini adalah. Bagaimana 

Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 

tentang Program Kartu Petani Berjaya di Desa Kutoarjo Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian Bagaimana 

Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu 

Petani Berjaya di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field 

research), Sampel data penelitian ini adalah 14 orang yang meliputi: 

Petani Desa Kutoarjo, Ketua Gabuktan, dan Pengurus Kartu Petani 

Berjaya Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. Pengumpulan data yaitu Metode Dokumentasi dan 

Wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, lalu 

dihimpun dan dianalisis.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Implementasi dan efektivitas program Kartu Petani Berjaya di desa 

Kutoarjo secara keseluruhan belum mencapai hasil yang maksimal 
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karena hanya petani yang terdaftar dalam kelompok tani saja yang 

menerima Kartu Petani Berjaya dan petani yang sudah mendapatkan 

Kartu Petani Berjaya belum menggunakan Kartu dengan alasan 

keberatan untuk meminjam modal melalui Kartu tersebut, dan petani 

merasa susah untuk mengakses Kartu Petani Berjaya melalui 

aplikasi, hanya beberapa petani saja yang baru menggunakan Kartu 

Petani Berajaya untuk meminjam modal KUR dan untuk menebus 

pupuk. Serta dalam pelaksanaanya Petugas Penyuluhan Pertanian 

Lapangan (PPL) belum menerapkan kekuasaan semestinya memiliki 

kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan 

menetapkan hukum dengan adil tentang Kartu Petani Berjaya 

Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan yang ada 

belum berjalan sesuai QS. Annisa:58 karena islam kerap 

mengajarkan kita untuk menaati perintah ulil Amri. 
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MOTTO  

 

                     

                 

 

“yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang 

telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan 

dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu 

berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” 

(QS. Thaha’ : 53) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan 

selanjutnya, dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program 

Kartu Petani Berjaya (Studi Di Desa Kutoarjo, Kecamatan 

Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”Adapun istilah-istilah 

yang perlu di dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Tinjauan diartikan sebagai pendapat, pandangan, atau 

perbuatan meninjau sesuatu hal atau kejadian tertentu dan 

melihatnya dari berbagai aspek.
1
Tinjauan yang dimaksud dalam 

skripsi ini adalah tinjauan fiqih siyasah mengenai pelaksanaan 

peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang 

Program Kartu Petani Berjaya di Desa Kutoarjo Kec, Gedong 

Tataan,Kab.Pesawaran. 

Fiqh Siyasah merupakan sudut pandang salah satu aspek 

hukum Islam yang membicarakan pengaturandan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itusendiri.
2
Fiqih siyasah 

dipergunakan dalam skripsi ini untuk melakukan peninjauan 

terhadappelaksaan peraturan gubernur Lampung tentang Program 

Kartu Petani Berjaya. 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memliki arti pelaksanaan, dan penerapan.
3
 Dalam hal ini 

implementasi yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaa atau 

penerapan tentang peraturan Gubernur daerah provinsi Lampung 

                                                             

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 181 

2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Pramedia, 2014), 3. 
3Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427. 
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Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya di 

Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten 

Pesawaran, apakah Kartu Program Petani Berjaya terlaksana 

dengan baik atau terdapat kendala dalam pelaksanaanya.  

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 

adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan 

yang ditetapkan oleh Gubernur daerah Provinsi Lampung untuk 

menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah 

daerah.
4
 

Program Kartu Petani Berjaya adalah Program Gubernur 

Lampung dibidang pertanian dengan maksud meningkatkan 

pendapatan petani menuju kesejahteraan .
5
 

Berdasarkan pemahaman dari istilah kalimat judul maka 

dapat dipahami bahwa Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 

2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya di Desa Kutoarjo, 

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran adalah riset 

untuk melihat efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur 

tersebut di masyarakat. Hal inilah yang menarik untuk dijadikan 

judul skripsi dan untuk diteliti lebih lanjut. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi 

ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau 

hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor 

pertanian dan sebagian besar penggunaan lahan di wilayah 

Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan hampir 

50% atau setengah dari total masyarakat menggantungkan 

kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian. Sumber daya alam 

                                                             

4Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum, Tata Cara 
Penyusunan Peraturan Gubernur, (OnLine) tersedia di https://jdih.jakarta.go.id/dire

ktori/peraturan_gubernur (2 Februari 2021). 
5Peraturan Gubernur Lampung No. 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu 

Petani Berjaya. 

https://jdih.jakarta.go.id/direktori/peraturan_gubernur%20(2
https://jdih.jakarta.go.id/direktori/peraturan_gubernur%20(2
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yang masih melimpah merupakan faktor terbesar untuk 

mendukung sektor pertanian di Indonesia.
6
 

Keadaan seperti tersebut tentunya menuntut kebijakan 

pemerintah pada sektor pertanian disesuaikan dengan keadaan 

dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi 

berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa, 

seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi 

Lampung yang memiliki Program untuk mensejahterakan 

pertanian di daerahnya. Provinsi Lampung merupakan salah 

satu daerah yang para penduduknya berfokus pada 

pengembangan lahan atau pertanian bagi perkebunan besar 

maupun perkebunana milik sendiri seperti kelapa, padi, sawit, 

karet, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu. 

Pada tahun 2020 pemerintah daerah Provinsi Lampung 

mengesahkan sebuah Program yang bernama Program Kartu 

Petani Berjaya Provinsi Lampung (PKPB), PKPB adalah 

Program Pemerintah Lampung di bidang pertanian dengan 

maksud dan sasaran meningkatkan pendapatan petani menuju 

kesejahteraan, tidak hanya petani peternak, bidang perikanan 

dan perkebunan juga merupakan sasaran dari Program Kartu 

Petani Berjaya.  

Program ini menghubungkan semua kepentingan 

pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan 

semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara 

bersama-sama. Berupaya menjaga ketersediaan benih, bibit dan 

pupuk, penanganan panen dan pasca panen, pendampingan 

budidaya, ketersediaan teknologi pertanian, permodalan, 

manajemen risiko usaha tani, jadwal tanam, penyaluran air 

irigasi. Adapun pihak-pihak yang terlibatan antara lain supplier, 

distributor, perbankan, petani, pembeli, dan Pemerintah 

Provinsi. Kartu Petani Berjaya merupakan kartu elektronik 

identitas petani oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dalam satu 

                                                             

6Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Sektor Pertanian Masih 

Menjadi Kekuatan Ekonomi,(On-Line) tersedia di Indonesi 

https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=news&act=view&id=2564, ( 

Maret 2021). 

https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=news&act=view&id=2564
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kartu tersebut memuat data lengkap satu orang petani. Kartu 

Petani Berjaya sendiri memiliki banyak manfaat, di antaranya 

ialah sebagai sarana produksi, akses pembiayaan, penanganan 

panen dan pasca panen, pemasaran hasil, jaminan sosial, hingga 

jaminan pendidikan pertanian bagi petani yang sukses.
7
 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas masyarakat yang 

bertempat tinggal di wilayah Desa Kutoarjo sebagian besar 

bermata pencarian sebagai petani. Mayoritas penduduk di Desa 

Kutoarjo berprofesi sebagai petani, sebagian besar wilayah di 

Desa Kutoarjo merupakan lahan pertanian. Petani di Desa 

Kutoarjo dalam kehidupan sehari-harinya sangat bergantung 

pada lahan sawah yang menjadi satu-satunya lahan pendapatan 

petani melalui hasil dari panennya. 

Hasil dari pra-riset yang penulis diperoleh data bahwa 

terdapat 7 kelompok tani di Desa Kutoarjo yang mana 1 

kelompok terdiri dari 20-30 anggota di dalamnya.Jumlah 

keseluruhan petani di Desa Kutoarjo yaitu 365 orang dan 

sekitar 52 petani yang telah terdaftar sebagai peserta Kartu 

Petani Berjaya.
8
 Namun penulis menemukan fakta bahwa 

banyak petani yang belum mengetahui tentang Kartu Petani 

Berjaya, Kartu Petani Berjaya ini penting fungsinya karena 

terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi, hal tersebut 

disebabkan banyaknya permasalahan terkait penyaluran pupuk 

subsidi bahkan kelangkaan pupuk di kalangan petani, oleh 

sebab itu penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang 

tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya 

di Desa Kutoarjo, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran. 

 

 

                                                             

7Detik finance, Diluncurkan Mentan, Ini Manfaat Kartu Petani Berjaya 

Lampung, Dapat di Kases, di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
5202547/diluncurkan-mentan-ini-manfaat-kartu-petani-berjaya-di-lampung,(5 

Februari 2021). 
8Hasil wawancara pra-riset dengan Suranto selaku pengurus Kartu Petani 

Berjaya, “Jumlah Petani Desa Kutoarjo”. April 8, 2021. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5202547/diluncurkan-mentan-ini-manfaat-kartu-petani-berjaya-di-lampung,(5
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5202547/diluncurkan-mentan-ini-manfaat-kartu-petani-berjaya-di-lampung,(5
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C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada penerapan Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program 

Kartu Petani Berjaya pada Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong 

Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dari fokus ini dibagi menjdi sub 

fokus penelitian yaitu: 

1. Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 

Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya di Desa 

Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani 

Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, 

Kabupaten Pesawaran. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka 

penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani 

Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, 

Kabupaten Pesawaran ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 

tentang Program Kartu Petani Berjaya di Desa Kutoarjo, 

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Kartu Petani 

Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, 

Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Tentang Kartu 
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Petani Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, 

Kabupaten Pesawaran. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah:  

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk 

dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang 

Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 

2020 Tentang Kartu Petani Berjaya sdi Desa Kutoarjo, 

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Serta 

dapat memberikan pemahaman Hukum tentang Implementasi 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 di Desa 

Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi 

salah satu syarat untuk memperoleh keilmuan di bidang 

Hukum dan Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang tinjauan 

fiqih siyasah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 

2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya pada Kecamatan 

Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dalam penelitian ini 

dibutuhkan beberapa referensi yang di antaranya tinjauan 

pustaka sebagai bentuk penguat untuk penelitian ini. Penulis 

menemukan beberapa karya ilmiah mengenai implementasi 

peraturan daerah diantaranya yaitu: 

1. Penelitian dari Dani Andriyanto, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung berjudul: “Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 

31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir). Penelitian 

ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 
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Penelitian ini adalah penelitian (field Research), sifat 

penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini adalah 

implementasi Perda RT/RW pada sistem pengendalian 

banjir dilaksanakan dengan baik namun belum 

maksimal.Belum maksimalnya disebabkan tidak 

terjangkaunya pembangunan-pembangunan drainase yang 

menyeluruh serta terbatasnya media sosialisasi yang 

dilakukan.Faktor penghambat dalam implementasi ini 

adalah keterbatasan anggaran dan minimnya kesadaran 

masayarakat dalam menjaga lingkungan, sedangkan solusi 

yang diberikan adalah dengan meningkatkan PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) dan melakukan sosialisasi yang 

langsung disampaikan kepada masyarakat agar informasi 

yang diberikan dapat tersampaikan.
9
 

2. Skripsi selanjutnya adalah milik Deni Ardiyanto, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Metroyang berjudul 

“Implementasi UUNomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi 

Tentang Pembereian Bibit Pertanian Di Desa Trimulyo, 

Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang jasa pemancingan di 

Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng Kabupaten 

Pesawaran. Manfaat penelitian ini adalah secara Secara 

teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi 

UU Nomor 19 Tahun 2013. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research).Adapun sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui metode wawancara (Interview) terhadap 

pemberian bantuan benih bibit pertanian.Berdasarkan hasil 

penelitian dilapangan analisa data yang telah dilakukan, 

                                                             

9 Dani Andriyanto, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 10 Tahun 2011Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi 

Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir).”(Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2019) 
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maka dapat disimpulkan bahwa bantuan benih bibit yang 

diselenggaraakan oleh pemerintah melalui  Dinas Pertanian  

ke kelompok tani di Desa Trimulyo sudah terlaksana 

sebagaimana mestinya, namun dalam jenis mutu dan waktu 

pemberian bibit masih belum sesuai dengan keinginan para 

petani.
10

 

3. Penelitian terakhir yang penulis temukan adalah penelitian 

milik FahrizaAditya Kurniawan, Universitas Negeri 

Semarang, yang berjudul “Implementasi Peraturan Tentang 

Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kantor 

Pertanian Kota Pekalongan” skripsi ini membahas tentang 

perlunya pemantauan sekaligus pengendalian dari 

pemerintah pusat maupun daerah agar tanah dapat 

dimanfaatkan bukan untuk kepentingan saja, melainkan 

dapat dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

jangka panjang yang nanti nya juga dapat dimanfaatkan dan 

dilestarikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan peran 

Dinas Pertanahan Kota Pekalongan dalam konversi lahan 

pertanian menjadi lahan non pertanian untuk pembangunan 

berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis, yaitu meninjau secara yuridis regulasi 

mengenai tata cara pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian 

ke nonpertanian, sedangkan dari sudut pandang sosiologis 

mencari verbal.Hasil dari penelitian yang diperoleh 

adalah.Kesesuaian proses alih fungsi lahan pertanian 

menjadi non pertanian di Kantor Pertanahan Kota 

Pekalongan dengan regulasi yang berlaku. Peran Dinas 

Pertanahan Kota Pekalongan dalam mengendalikan alih 

fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk pembangunan 

                                                             

10 Deni Ardiyanto, “Implementasi Uu Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 

Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang 

Pembereian Bibit Pertanian Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten 

Pesawaran)”. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metroyang, 2019) 



9 
 

 
 

berkelanjutan.Hubungan antara alih fungsi lahan pertanian 

untuk fungsi non pertanian dengan pembangunan 

berkelanjutan.
11

 

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang 

relevan maka dapat dipahami ada dua yaitu adanya 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama 

membahas tentang implementasi tentang Peraturan 

Gubernur. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Kartu 

Petani Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong 

Tataan, Kabupaten Pesawaran hal ini yang menjadi fokus 

penelitian skripsi. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

  Jenis penulisan dalam skripsi ini menggunakan 

Penelitian Lapangan (field research). Penelitian lapangan 

dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik 

masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 

kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya 

dengan lingkungannya.
12

 

b. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu 

metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan 

membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-

                                                             

11 Fahriza Aditya Kurniawan, “Implementasi Peraturan Tentang 

Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian Untuk Pembangunan 
Berkelanjutan di Kantor Pertanian Kota Pekalongan”(Universitas Negeri 

Semarang, 2011). 
12Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10. 
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sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang 

ada atau fenomena tertentu.
13

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya.
14

 Data primer di dapat dari sumber 

informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi 

ini penelitian dilakukan di Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak 

berkaitanlangsung dengan sumber data asli. Data 

sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai 

pelengkap.
15

 Pengumpulan data sekunder dengan cara 

mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan 

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur 

yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta 

bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah gabungan dari elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki 

karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian 

seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian. 

                                                             

13Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: 

Paradigma, 2005), h. 58. 
14Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasinya (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 82. 
15 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung:Citra 

Aditya Bakti, 2004), 115-116. 
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah petani di Desa Kutoarjo yang berjumlah 365 

orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah kelompok kecil yang di amati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 

karakteristik populasi juga dimiliki oleh 

sampel.
16

Metode pemilihan sampel penyusun 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas 

tujuan tertentu, yakni untuk memilih responden dan 

benas-benar tepat, relevan dan kompetan dengan 

masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini antara lain, (5 orang) petani 

yang belum menerima Kartu Petani Berjaya, (7 orang) 

petani yang telah menerima Kartu Petani Berjaya, 

Ketua Gabugtan desa Kutoarjo (1 orang), ( 1 orang ) 

sebagai salah satu pengurus KPB Desa Kutoarjo. Maka 

sampel berjumlah 14 orang yang dilakukan penelitian 

di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, 

Kabupaten Pesawaran. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung oleh pewawancara kepada ressponden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
17

 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan 

pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui 

permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan melalui informan. 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh : 

                                                             

16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Renika Cipta, 2010), 173. 
17Ibid, 107. 
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1. Petani yang belum menerima KPB, 

2. Petani yang sudah menerima KPB, 

3. Ketua Gabuktan Desa Kutoarjo 

4. Pengurus KBP Desa Kutoarjo 

   Penelitian ini juga dilakukan dengan bebas 

terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti 

bertanya kepada responden, kemudian responden 

menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapat 

informasi yang valid. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, 

namun melalui dokumen.
18

 Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa berkas-berkas, dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan topik penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti 

setelah data tersebut terkumpul, karema kemungkinan 

data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak 

logis dan meragukan.
19

 

b. Penandaan data (coding) yaitu mengklasifikasikan 

jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-

kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara 

memberikan kode/tanda berbentuk angka pada masing-

masing jawaban.
20

 

c. Sistematis Data (sistematizing), yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah atau variable penelitian.  

6. Metode Analisis Data 

   Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-

                                                             

18Ibid, 115 
19Ibid, 122 
20Ibid, h. 123. 
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aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat 

deskriptif analisis yang menguraikan gambaran dari data 

yang diperoleh dan menghubungkan satu nama lain untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis 

tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, 

yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara 

umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat 

khusus. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok 

permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan 

menjai 5 (lima) bab dari judul “Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap 

Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 

2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya” ini meliputi : 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang : Penegasan Judul, 

Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-fokus penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penelitian. 

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang Pengertian dan 

Ruang lingkup Fiqh Siyasah, Landasan Pembentukan Peraturan 

Daerah, Implementasi Peraturan Gubernur Lampung, Teori 

Kebijakan, Kebijakan Pertanian, Strategi Kebijakan, Teori 

Manajemen Operasional, serta Program Kerja Gubernur 

Lampung Periode 2019-2024. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian , berisi tentang : 

Gambaran umum Desa Kutoarjo (Profil Desa Podosari), serta 

Program Kartu Petani Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan 

Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. 

Bab IV Analisis Penelitian, berisi tentang : Implementasi 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang 

Program Kartu Petani Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan 

Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung 
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Nomor 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya di Desa 

Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. 

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya serta memberikan saran atau masukan mengenai 

pembahasan dalam judul ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

  Istilah fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk 

yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara 

etimologis, fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan 

akurat sehingga dapat memenuhi tujuan ucapan dan atau 

tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih 

populer di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum 

syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil 

yang rinci.
21

 

  Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh semacam 

ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya fiqh tidak sama dengan 

ilmu karena fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan 

hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para 

mujtahid. Dalam bahasa Arab fiqh berarti paham atau 

pengertian. Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas 

menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar 

yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan ketentuan-ketantuan 

umum yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW yang direkam 

dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah 

ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat 

di dalam Al-Qur‟an dan sunnah Nabi Muhammad untuk 

ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang 

sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam. 

Hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara 

sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.
22

 Tetapi 

Saifuddin Al-Amidiy memberikan definisi fiqh yang berbeda 

dengan definisi di atas yaitu tentang seperangkat hukum-

                                                             

21Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet Ke III, (Jakarta: 
Kencana, 2010), 12. 

22Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum Islam Indonesia, Cet Ke XIX, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 48-

50. 
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hukum syara‟yang bersifat furu‟iyah yang berhasil didapatkan 

melalui penalaran atau istidlal. Sedangkan ilmu mengandung 

pengertian sesuatu yang pasti atau  qath‟iy. 

  Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah 

ilmu tentang hukum Allah SWT yang didasarkan kepada dalil 

berisi tentang hal-hal yang bersifat amaliyah furu‟iyah tafsili 

seorang mujtahid atau fiqh yang digali dan ditemukan melalui 

penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau fiqh.
23

Siyasah 

merupakan bentuk masdar dari “سا س“ artinya mengatur, 

mengurus, politik, pembuatan kebijaksanaan dan 

memerintah.
24

 Menurut Ibn Manzhur siyasah berarti mengatur 

sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. 

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf siyasah adalah 

peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal.
25

 

  Sebagaimana dijelaskan di atas dapat diditarik 

kesimpulan, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang 

secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan 

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan 

oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan 

dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi 

manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan 

yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. 

Menurut beberapa pendapat ulama dalam berbagai 

kitab yang dikarangnya tentang fiqh siyasah adalah: 

a. Ali Ibn Ismail tamar pengarang kitab Imamah dan Al 

Istihqaq 

b. Hasyim Bin Al Hakam pengarang kitab Imamah dan 

Imamah al Imamah dan al Mahfudz Yaman Ibn Rahab 

pengarang kitab Itsbat al Imamah Abu Bakar. 

c. Abu Yusuf pengarang Al-Kharaj 

                                                             

23Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh,…. h. 5. 
24Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Juz VI (Beirut: Dar Al-Shadr), h. 108. 
25Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h.4. 
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d. Al Mawardi pengarang kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah 

wa al wilayah Al Diniyyah.
26 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

  Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa ilmu 

fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi 

bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, 

kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, 

kenegaraan, dan hukum-hukum internasional, seperti perang 

dan traktat. 

  Tedapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam 

al-Mawardi, yang ditungkan di dalam karangan fiqh 

siyasahnya, yaitu al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat 

diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai 

berikut: 

a. Peraturan Perundang-Undangan (Siyasah 

Dusturiyyah) 

b. Ekonomi Dan Moneter (Siyasah Maliyyah) 

c. Peradilan (Siyasah Qadha‟iyyah) 

d. Hukum Perang (Siyasah Harbiyyah) 

e. Administrasi Negara (Siyasah „idariyyah)
27

 

  Selanjutnya menurut Ibn Taminiyyah, mendasarkan 

objek pembahasan ini pada (Q.S An-Nisaa‟ [4]: 58-59) 

berikut ini: 

ْن  
َ
ْمُتْم َبْيَن النَّاِس ا

َ
ۙ َوِاَذا َحك ْوِلَىا

َ
ٰٓى ا ٰمٰنِت ِال

َ
ا
ْ
وا ال ْن ُتَؤدُّ

َ
ْم ا

ُ
ُمرُك

ْ
َ َيأ ِانَّ اّٰلله

اَن َسِمْيًعاۢ َبِصْيًدا 
َ
َ ك ْم ِبٖهۗ  ِانَّ اّٰلله

ُ
ا َيِعُظك َ ِنِعمَّ َعْدِلۗ  ِانَّ اّٰلله

ْ
ُمْيا ِبال

ُ
ك حْ

َ
 ٥٨ت

َمُنْيْٓ
ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
ْمْۚ َفِاْن يٰٓا

ُ
ْمِر ِمْنك

َ
ا
ْ
وِلى ال

ُ
 َوا

َ
ُسْيل ِطْيُعيا الرَّ

َ
َ َوا ِطْيُعيا اّٰلله

َ
ا ا

                                                             

26
Khalifah Babakar al-Hasan, “Manahij al-Ushuliyyin fi‟ Dalalah al-Alfaz 

al-Ahkam”, 
Qahirah: Maktabah Wahdah, 1989, 13. 

27Al-Mawardi, Al-Ahkam As Sulthaniyah, M. Yusuf Musa, Politik dan 

Negara Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001), h. 4. 
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َيْيِم 
ْ
ِ َوال ْنُتْم ُتْؤِمُنْيَن ِباّٰلله

ُ
ُسْيِل ِاْن ك ِ َوالرَّ ى اّٰلله

َ
ْوُه ِال تََناَزْعُتْم ِفْي َشْيٍء َفُردُّ

ا 
ً
ِوْيل

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ا ِخِرۗ ٰذِلَك َخْيٌد وَّ

ٰ
ا
ْ
 (85-85: 4ساۤء/) الن ٥٩ࣖ ال

 

“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”.“Hai orang-orang yang 

beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”(Q.S An-Nisaa‟ [4]: 58-59) 

 

  Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang 

kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban 

menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan 

hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan 

hubungan antara pengusa dan rakyat dari dalam kalangan 

militer maupun dari karangan lain wajib mantaati Allah dan 

Rasul serta mematuhi pemerintah. Ibn Taimiyah membagi 

ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut: 

a. Peradilan (Siyasah Qadha‟iyyah) 

b. Administrasi Negara (Siyasah „Idariyyah) 

c. Ekonomi Moneter (Siyasah Maliyyah) 

d. Hubungan Internasional (Siyasah Dauliyyah/ Siyasah 

Kharijiyyah) 

 Adapun menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup 

fiqih siyasah menjadi delapan bidang antara lain:  



19 
 

 
 

a. Politik Pembuatan Perundang-Undangan (Siyasah 

Dusturiyyah Syar‟iyah) 

b. Politik Hukum (Siyasah Tasyi‟iyyah) 

c. Politik Peradilan (Siyasah Qaddha‟iyyah Syar‟iyyah) 

d. Politik Moneter/Ekonomi (Siyasah Maliyyah  

Syar‟iyyah) 

e. Politik Administrasi Negara (Siyasah Idariyyah 

Syar‟iyyah) 

f. Politik Hubungan Internasional (Siyasah 

Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah) 

g. Politik Palaksanaan Perundang-Undangan (Siyasah 

Tanfidziyyah Syar‟iyyah) 

h. Politik Peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah).
28

 

 Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan 

menjadi tiga bagian pokok yaitu: 

a. Politik Perundang-Undangan (Siyasah Dusturiyyahi) 

meliputi: 

1) Pengkajian tentang penetapan hukum (syriyyah) atau 

legislatif 

2) Peradilan (qadha‟iyyah) atau yudikatif 

3) Administrasi pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif. 

b. Politik Luar Negeri (siyasah dauliyyah) meliputi tentang: 

1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang 

muslim dengan warga Negara non-muslim yang 

berbeda kebangsaan (al-siyasah al-dauli al- khashsh) 

atau hukum perdata internasional. 

2) Hubungan diplomatik antara negara muslim dengan 

non-muslim (al-siyasah al-dauli al-„amm) atau 

disebut juga hubungan internasional 

3) Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah). 

Permassalahan yang termasuk dalam siyasah 

maliyyah ini adalah negara, perdagangan 

                                                             

28T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Siyasah Syar‟iyyah, (Yogyakarta: 

Maddah, 2000), 8. 
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internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan 

perbankan.
29

 

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur‟an 

dalam batas-batas tertentu, hanya memaktubkan tata nilai. 

Demikian pada As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak 

menetapkan peraturan rinci mengenai prosedur pengertian 

kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat, 

dikemukakan beberapa Firman Allah dan Sabda Nabiyang 

dianggap berkaitan dengan ikhwal fiqh siyasah syar‟iyyah, 

baik langsung maupun tidak langsung.
30 

1) Kedudukan manusia di atas bumi. 

2) Prinsip kekuasaan. 

3) Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan. 

4) Prinsip musyawarah 

5) Prinsip kepemimpinan 

6) Prinsip persatuan dan persaudaraan. 

7) Prinsip perdamaian. 

8) Prinsip amar ma‟rufnahi munkar. 

9) Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam 

pengisian 

jabatan pemerintahan. 

10) Prinsip penegakan HAM 

11) Prinsip Hak Asasi : 

a) Hak untuk hidup 

b) Hak asasi milik pribadi dan mencari nafkah 

c) Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi 

d) Hak berpendapat dan berserikat 

e) Hak kebebasan beragama, toleransi agama dan 

hubungan antar pemeluk agama 

f) Hak persamaan didepan hukum dan membela diri 

g) Hak kebebasan dari penganiayaan 

                                                             

29Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik 

Islam,Cet ke I, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 4. 
30

Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-RambuSyariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 3. 
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h) Hak kebebasan dari rasa takut 

i) Prinsip amal makruf dan nahi munkar 

j) Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau 

pelaksanaan suatu urusan. 

 

3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 

  Sumber ajaran Agama Islam yang utama Al-Qur‟an 

diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar, keberadan Al-

Qur‟an sangat dibutuhkan manusia. Dikalangan Mu‟tazilah 

dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-

Qur‟an bagi manusia kerena dengan segala daya yang dimiliki 

tidak dapat memecahkan berbagai macam masalah yang 

dihadapi. Bagi Mu‟tazilah Alquran sebagai konfrimasi, yakni 

memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai 

informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh 

akal. Dalam Al-quran terkandung petunjuk hidup tentang 

berbagai hal walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang 

menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau 

hadist.
31

 

a. Al-Qur‟an 

 Sumber ajaran Agama Islam yang utama Al-Qur‟an 

diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar, keberadan 

Al-Qur‟an sangat dibutuhkan manusia. Dikalangan 

Mu‟tazilah dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib 

menurunkan Al-Qur‟an bagi manusia kerena dengan 

segala daya yang dimiliki tidak dapat memecahkan 

berbagai macam masalah yang dihadapi. Bagi Mu‟tazilah 

Al-Qur‟an sebagai konfrimasi, yakni memperkuat 

pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi 

terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Di 

dalam Al-Qur‟an terkandung petunjuk hidup tentang 

berbagai hal walau punpetunjuk tersebut bersifat umum 

                                                             

31Harun Nasution, Islamologi Ilmu Kalam, (Jakarta: UI Press, 1980), 80. 
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yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat 

lain atau hadist.
32

 

  Al-Qur‟an sebagai kalam Allah SWT yang sudah 

diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril 

kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan 

kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna 

yangsudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi 

Rasulullah SAW, dalam pengakuannya sebagai 

Rasulullah, juga sebagai undang-undangyang dijadikan 

pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama 

Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.
33

 

 Sunnatulah telah menetapkan, bahwasahnya di 

antara manusia ada para rasul yang akan menyampaikan 

syariat Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk 

menaati mereka.
34

 

b. Al-Hadis 

 Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an 

secara terminologi hadist berarti tata cara. Menurut 

pengarang kitab Lisan Al-Arab (mengutip pendapat 

Syammar) hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, 

yaitu jalandilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti 

oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli Usul Fiqh, 

hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan 

berasal dari Al-Qur‟an, pekerjaan, atau ketetapanya. 

Hadis ini sering disebut sebagai cara beramal dalam 

agama berdasarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad 

SAW.
35

 

c. Hukum Siyasah Menurut Ulama Fiqh 

 Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian 

menyelenggarakan siyasah. Dalam hal ini merekapun 

                                                             

32Ibid. 
33H.Ahmad Sanusi, Sohari Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2015), 15. 

 
35Azimi, Hadist Narbawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Pejanten Barat: 

Pustaka Firdaus, 2000), 13. 
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sependapat tentang keharusan menyelengagarakan 

siyasah berdasarkan syara. Kesepakatan-kesepakatan 

tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn Al-Qayyim 

“Tidak ada siyasah kecuali sesuai dengan syara”, akan 

tetapi kesepakatan bukan tanpa masalah. Masalahnya 

yang tidak, apakah kemestian penyelenggaraan siaysah 

syar‟iyyah sesuai dengan syara, atau berarti kewajiban 

penyelenggara semangat siyasah syariyyah atau berarti ke 

mafhuman syara. 

 Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang 

paling layak tentu tidak mempertentangkan kedua 

alternatif kedua jawaban, tetapi 

menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan 

demikian 

jawabanya adalah menyesuaikan pelanggaran siyasah 

syar‟iyyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara 

secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika 

keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak 

ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan 

siyasah syar‟iyyah sesuaidengan dalil-dalil yang tersirat 

dalam syara secara mafhum. Bertolak dari pemahaman 

bahwa “dunia merupakan ladang akhirat”. Al-Ghazali 

menyatakan bahwa “agama tidak sempurna kecuali 

dengan dunia”. Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. 

Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sulthan 

merupakan penjaga. Yang tidak berasal atau beragama 

akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersulthan akan 

hilang.
36

 

 

4. Siyasah Dusturiyyah 

a. Pengertian Siyasah Dusturiyyah 

  Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal 

dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang 

                                                             

36M.M. Azimi, Hadist Narbawi da n Sejarah Kodifikasinya, (Pejanten 

Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h. 11. 
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memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun 

agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dustur 

digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan 

(pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami 

penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur 

berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ 

pembinaan.  

  Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah 

yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara 

sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik 

yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 

(kostitusi).
37

 Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi 

yaitu, “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi 

pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam 

perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat 

istiadatnya”. Abul A‟lal-Maududi menafsirkan dusturi 

dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip 

pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.
38

 

  Kata dusturi sama dengan constitution dalam 

bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa 

Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia 

tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut 

di atas. Dengan demikian, Siyasah dusturiyah adalah 

bagian Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. 

Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap 

konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam 

dalam hukum-hukum syari‟at yang disebutkan di dalam 

Al-Qur‟an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik 

                                                             

37Abdul Wahab Khallafaf, Politik Hukum Islam, (Bandung: Bulan 

Bintang, 2003), 54. 
38A. Djazuli, Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-Rambu Syari‟ah,(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 52 
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mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun 

berbagai macam hubungan yang lain.
39

 

 Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam 

bagian ini dibahas 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 inijuga membahas konsep negara hukum dalam 

siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah 

dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 

dilindungi.
40 

Sementara menurut H.A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah 

mencakup 

bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 

Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) 

2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

4) Persoalan bai‟at 

5) Persoalan waliyul ahdi 

6) Persoalan perwakilan 

7) Persoalan ahlul halli wal aqdi 

8) Persoalan wizaroh dan perbandingannya 
41

 

 Sementara mengenai objek kajian fiqh siyasah 

dusturiyah H. A. Djazuli menjelaskan bahwa 

permasalahan di dalam Fiqh siyasah dusturiyah adalah 

                                                             

39Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Persfektif Al-Qur‟an, 

(Bandung: Bulan Bintang, 2003), 46-47 
40Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

....,178. 
41H. A. Djazuli, Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam 

Rambu-rambuSyariah ....,73-74. 
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hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya 

di pihak lain serta kelembagaan yang adadi dalam 

masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup 

pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam 

fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang 

dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuian 

dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
42

 

 Kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh 

siyasah dusturiyah. Hal yang amat penting dalam 

kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan 

undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang 

berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat 

dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh 

pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai 

tasyri‟ karena secara definitive, tasyri‟ adalah kata yang 

diambil dari lafadzsyari‟ah yang artinya jalan yang lurus.  

 Secara terminologis, tasyri‟ diartikan oleh para 

fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh 

Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui 

perantaran Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan 

hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum 

yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi 

pekerti.  

 Syariah dalam pengertian itu, dipetik kata tasyri‟ 

yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat 

kaidah-kaidah. Tasyri‟ dalam pengertian tersebut adalah 

membuat undang-undang, baik undang-undang yang 

dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan 

tasyri‟ samawiy maupun dari perbuatan manusia dan 

hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri‟ 

                                                             

42Ibid. 73. 



27 
 

 
 

wad‟iyy.43 

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan 

undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi 

manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 

kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa 

membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, 

pendidikan dan agama.
44

Sehingga tujuan dibuatnya 

Peraturan Perundang-undangan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan 

tercapai.
45 

 Berdasarkan hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah 

dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang 

lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip 

dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, 

aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan 

mengenai pembagian kekuasaan. Pemerintah dalam 

upaya untuk merealisasikan kemaslahatan umum, 

dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, 

membuat, dan menetapkan hukum, peraturan 

perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk 

dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu 

dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak 

sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat 

dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-

amri) 

                                                             

43Beni Ahmad Saebani, Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah 

Politik Islam SejakMuhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin (Bandung: 

Pustaka Setia, 2015), 36 
44Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

....,154. 
45A. Djazuli, Fiqh siyasah, Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan 

Ummat dalamRamburambu Syariah ....,47. 
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2) Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-

haraj) 

3) Menutup akibat negatif (sad al-dzari‟ah) 

4) Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih 

al-ammah) 

5) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash 

qath‟i.)46 

 

1. Khilafah 

 Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak 

dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam 

meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang 

mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai 

agama. Pada intinya, khilafah merupakan 

kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan 

kenegaraan sebagai wakil dari Nabi SAW. Dalam 

bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah 

kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin 

didunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat 

Islam dan memikul da'wah 

Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah 

kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh 

penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian 

itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang 

diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. 

Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan 

maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan 

siksaan yang paling pedih.
47

Mengenai hukum 

memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama 

terjadi variasi pendapat.  

                                                             

46Mohammad Rusfi, AL-„ADALAH, Validitas Maslahah Mursalah 

sebagai Sumber Hukum, Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67 
.http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah, diakses pada tanggal 20 Juli 

2021. 
47Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan 

Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 204-205. 
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 Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan 

Murjiah, mayoritas pengikut Mu‟tazilah dan 

Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat 

pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan 

berdosa bila meninggalkannya. Sedangkan menurut 

golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya 

Fathiyah Ibn Amir Al-Hanafi, mengangkat pemimpin 

itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada 

kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau 

tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila 

meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala 

bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun 

argumentasi naqliyah dan aqliyah yang 

memerintahkan atau melarangnya.
48 

 Pandangan senada antara lain didukung pula 

oleh sebagian kecil pengikut Mu‟tazilah, utamanya 

Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amral Futidan 

Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn 

Amr Al-Futi.Bahkan lebih jauh dari itu Al-Asham, 

sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat 

bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama 

sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada 

peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila 

sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan 

menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak 

pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat 

seorang pemimpin untuk meluruskannya. 

 Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni 

menanggapi pernyataan al Asham dan mengatakan 

bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti 

syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti 

perkataannya dan mengikuti pendapat juga 

mazhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat 

pemimpin merupakan perintah yang harus di dengar 
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dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya 

dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.
49

 

 

2. Imamah 

 Kata imamah dalam wacana fiqh siyasah, 

biasanya diidentikan dengankata khalifah. Keduanya 

menunjukan kepemimpinan tertinggi dalam Negara 

Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh 

kalangan Syi‟ah, sedangkan istilah khilafah lebih 

popular penggunaannya dalam masyarakat 

Sunni.Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara 

kedua aliran ini dalam memahami imamah. 

Kelompok Syi‟ah memandang bahwa imamah 

merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. 

Sedangkan Sunni tidak memandang demikian. 

Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni 

menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan 

tentang khilafah.
50 

 

3. Ahl al-Hall Wa al-Aqd 

 Secara harfiah, ahl al-hall wa al-aqd berarti 

orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para 

ahli fiqh siyasah merumuskan pengertianahl al-hall 

wa al-aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan 

untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas 

nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahl al-

hall wa al-aqd adalah lembaga perwakilan yang 

menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara 

masyarakat. Anggota ahlal-hall wa al-aqd ini terdiri 

dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan 

dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan 

                                                             

49Al-Qurthubi, Tafsiral-Qurthubi, terjemahan Fathur Rahman dkk, 

(Jakarta: Pustaka Azzam,2010), 588. 
50Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 
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dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin 

pemerintahan.
51

 

 

4. Partisipasi Politik dalam Islam 

 Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah 

mahdhah dan masalah yang bersifat terbatas, 

melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, 

politik, negara, dan hubungan antara pemimpin 

dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa 

dengan yang dikuasai. Bahkan seorang pemimpin 

harus memegang janji, jujur, amanah dan bertanggung 

jawab untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan 

kepentingan umum, itu adalah inti sari ajaran Islam 

yang agung.
52 

 Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat 

hidup seorang diri, sesuai dengan pendapat Mujar 

Ibnu Syarif, Khamami Zada dalam bukunya, 

kebutuhan hidup yang beraneka ragamakan 

menuntutnya agar senantiasa berinteraksi dengan 

manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan 

kepentingan masing-masing pihak yang muncul 

dalam proses interaks itersebut tidak menuntut 

kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, 

pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan 

atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti 

bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total 

dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu 

sendiri untuk dapat menghindari kemungkinan 

terjadinya hal serupa itu dan agar kehidupan dalam 

masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, 

damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang 

                                                             

51H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-rambuSyari‟ah ....,80. 
52Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, 
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pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai 

segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari 

berbagai mafsadat (kerusakan).
53 

 Politik Islam merupakan pandangan islam 

dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap 

dan prilaku politik serta budaya politik yang 

berorientasi pada nilai-nilai islam. Sikap dan prilaku 

serta budaya politik. Partisipasi politik merupakan 

suatu pemberian amanat terhadap calon yang 

dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai islami. 

Partisipasi politik juga diartikan sebagai keterlibatan 

individu maupun organisasi politik dalam mengambil 

keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di 

institusi politik formal maupun informal, ditingkat 

nasional maupun daerah berserta seluruh aktifitasnya 

seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya 

dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir 

keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
54 

 Asas utama partisipasi politik adalah tahshilul 

mashalih dan taqlilulmafasid (meraih maslahat dan 

mengurangi mafsadat). Syaikul Islam IbnuTaimiyah 

berkata: “bahwa syariat datang untuk menghasilkan 

maslahah dan menyempurnakannya, menghilangkan 

mafsadat (kerusakan) dan meminimalisirnya. Syariat 

lebih mengutamakan dan menguatlkan kebaikan yang 

lebih besar di antara dua kebaikan (jika harus memilih 

salah satunya) dan mendukung keburukan yang lebih 

ringan di antara dua keburukan (jikaharus memilih 

salah satunya), lalu memilih dan mengambil yang 

paling maslahat dengan mengabaikan yang lebih 

rendah, dan menghilangkan yang lebih besar 

mudharatnya dengan menanggung resiko mengambil 

                                                             

53Mujar Ibnu Syarif, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 

(Jakarta: PenerbitErlangga, 2008), 96. 
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madharat yang lebih rendah dan ringan”.
55 

Seperti dalam Al-Qur‟an surat (Asy-Syura [42]: 38) 

sebagai berikut: 

ْمُرُوْم ُشْيٰرى 
َ
يةََۖ َوا

ٰ
ل َقاُميا الصَّ

َ
ِهْم َوا ِ

ِذيَْن اْسَتَجاُبْيا ِلَرب 
َّ
َوال

ا َرَزْقٰنُىْم ُيْنِفُقْيَن ْۚ   (85: 44) الشيرى/ ٣٨َبْيَنُىمَْۖ َوِمَِّ
    

  “Dan (bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan 

shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarat antara mereka dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 

berikan kepada mereka. (Q.S. asy-Syura 

[42]:38). 

 

 Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa 

Allah menyerukan agar umat Islam mengesakan 

Allah. Menjalankan shalat fardhu lima waktu tepat 

pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah 

maka harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah 

dalam segala urusan, selain masalah hukum yang 

sudah ditentukan oleh Allah SWT. Karena pada 

dasarnya orang-orang yang berkomitmen dalam 

ketaatan memenuhi seruan Allah SWT, yaitu selalu 

menegakan shalat dan selalu menyelesaikan urusan 

dengan musyawarah. 

 Partipasi politik dalam Islam tidak lepas 

menggunakan prinsip musyawarah di mana di dalam 

Islam dikenal dengan istilah syura‟ yang berasal dari 

kata syawara yusawiru yang berarti menjelaskan, 

menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. 

                                                             

55Ahmad Sahal Hasan, “Partisipasi Politik” (On-Line), tersedia di: 
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Jadi, syura‟ atau musyawarah dapat diartikan yaitu 

saling menjelaskan dan merundingkan atau saling 

meminta dan menukar pendapat. Adapun bagaimana 

cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan 

secara perinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada 

manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, 

bolehsaja musyawarah ini dilakukan dengan 

membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti 

parlemen atau apa pun namanya.
56 

 Penjelasan Al-Qur‟an tidak selamanya tegas 

dan terperinci, melainkan kebanyakan hanya bersifat 

garis besar, sehingga dibutuhkan penjelasan yang 

lebih lanjut dari rasul. Musyawarah termasuk perkara 

yang sistem dan batasanya tidak dibuat, sebagai 

rahmat untuk manusia bukan karna lupa. Memberikan 

keleluasaan kepada mereka dan memberikan hak 

penuh kepada mereka untuk memilih apa yang bisa 

diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan 

selama tujuannya adalah dasar musyawarah serta 

untuk menciptakan Undang-Undang yang adil yang 

menyatukan rakyatbukan menceraikannya yang 

mengembangkan dan membangun bukan 

meruntuhkan dan membinasakan.
57 

 Tujuan dari hal itu agar rakyat ikut andil dalam 

perkara musyawarah dan rincian partisipasi atau 

andilnya diserahkan kepada mereka dan perkara 

perincian ini pun berbeda-beda sesuai perbedaan 

sosial kemasyarakatan disatu masa dan satu tempat. 

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan 

para penguasa juga masyarakat merupakan tolok ukur 

dari dilaksanakannya sikap saling menghargai 

                                                             

56Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

....,219. 
57Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2005), 73. 
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pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim 

kebenaran sendiri.
58 

 Prinsip bermusyawarah ini sudah dipraktikkan 

jauh sebelum Bani Umayah. Pada masa Khulafaur Al-

Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani 

Sa‟idah tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi 

karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan 

wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau 

sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau 

wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan 

tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk 

menentukannya.
59 

 Muhammad Ashad berpendapat bahwa syura 

tidak saja harus dijadikan kaidah musyawarah, 

sebagai satu asas yang diterapkan pada semua aspek 

kehidupan politik, tetapi harus dipandang sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari system pemerintah 

itu sendiri.
60 

 Sebagaimana halnya syura, demokrasi juga 

menekankan unsur musyawarah dalam mengambil 

keputusan. Demokrasi yang diartikansebagai bentuk 

kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. Sebagaiman di definisikan Abraham 

Lincoln, mengharuskan adanya partisipasi rakyat 

dalam memutuskan suatu permasalahan dan 

mengontrol pemerintah yang berkuasa. Musyawarah 

dapat dilakukan dalam hal apa saja asalkan tidak 

bertentangan dengan prinsip umum syariat islam. 

 Sistem musyawarah juga pernah dilakukan 

pada masa Khulafah Alrasyiddin yakni Abu Bakar 

Ash-Shiddiq sebelum beliau meninggal pada tahun 

                                                             

58Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 
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59Ibid. 
60Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab 
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634 M/13 H, Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Al-

Khathab sebagai pengganti beliau. Namun Selama 

zaman pemerintahan Abu Bakar tidak pernah 

meninggalkan prinsip musyawarah dalam suatu 

penetapan keputusan, khususnya permasalahan yang 

menyangkut urusan kenegaraan. Penunjukan Umar 

bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar memang 

merupakan suatu yang baru, tetapi perlu di catat 

bahwa ini dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau 

saran yang diserahkan pada persetujuan umat. Tidak 

ada ikatan atau paksaan sama sekali mengenai 

penunjukan itu danjika berkehendak umat bisa saja 

menolaknya seandainya mereka menginginkannya, 

namun Umar adalah orang yang memiliki sifat-sifat 

pemimpin besar dan selama pemerintahan Abu Bakar, 

terlihat keperibadian Umar berkembang cepat.
61

Abu 

Bakar menunjuk Umar sebagai Khalifah kedua 

setelahnya, kemudian terpilihlah Umar bin Khattab 

sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar, 

meskipun tidak mencalonkan diri tetapi melalui jalur 

musyawarah dengan para sahabat yang paling di 

percaya secara bersama dan kemudian menunjukkan 

kehendak untuk memilih Umar, kemudian keputusan 

itu dilemparkan kepada kaum muslim yang pada 

gilirannya menerima.
62 

 Masa kepemimpinan khalifah Umar Ibn Al-

Khathab, Gubernur diangkat dengan mempunyai 

otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai pembantu khalifah. 

Dalam hal rekrutmen pejabat khalifah Umar terkenal 

sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan 

kemampuan dalam bidang tugasnya. Disamping itu 
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aspirasi masyarakat setempat yang berkembang juga 

didengar oleh Umar, dengan demikian Umar 

menjauhkan dengan kebijaksanaan nepotisme 

danmain drop-dropan dari atas untuk menentukan 

pejabat, dalam sebuah kasusumar pernah memecat 

Ammar Ibn Yasir sebagai gubernur Kuffah karenaarus 

bawah merasa tidak puas atas kepemimpinannya.
63 

 Menurut sejarah Islam mengenai pengangkatan 

kepala daerah dalam islam, bukanlah hasil pilihan 

rakyat, melainkan diangkat oleh Khalifah. Dalam 

kitab-kitab hadits dan juga sirah bahwa kepala daerah 

dalam islam dahulu selalu diangkat oleh Rasulullah 

SAW sebagai kepala Negara. Misalnya Muadz bin 

Jabal yang diangkat sebagai Gubernur Provinsi 

Yaman dan Abu Musa Al-Asyari sebagai Gubernur 

provinsi Zabid dan Aden jika diukur dengan 

timbangan Syariah Islam, pengangkatan Gubernur itu 

hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan 

lewat cara pemilihan oleh rakyat di Provinsi yang 

bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan 

secara otomatis  sebagai jabatan yang diwariskan 

secara turun temurun.
64

 

 

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

  Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang 

kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan 

persoalan tersebut, dan persoalan fiqh 

siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal 

pokok:  

  Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran 

maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran 
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Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak 

akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. 

Karena dalil-dalil kulliytersebut menjadi unsur 

dinamisator di dalam mengubah masyarakat.  

  Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil 

ijtihad para ulama, meskipun tidak 

seluruhnya.
65

Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah 

meliputi hal-hal sebagaiberikut: 

1) Kajian tentang konsep imamah, khalifah, imarah, 

mamlakah, berikut hakdan kewajibannya 

2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan 

kewajibannya. 

3) Kajian tentang bai‟ah dari zaman ke zaman. 

4) Kajian tentang waliyul ahdi. 

5) Kajian tentang perwakilan atau wakalah. 

6) Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd. 

7) Kajian tentang wazarah, sistem pemerintahan 

presidential dan parlementer. 

8) Kajian tentang pemilihan umum.
66

 

 Kajian-kajian di atas mengacu pada dalil kully yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah serta maqasid 

syari‟ah yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang 

pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan 

pemerintahan. 

 Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak 

berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini 

disebabkan antara lain oleh: 

1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya 

mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti 
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yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam 

kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan 

lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas 

untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para 

fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan 

penyelidikannya kepada hal-hal praktis. 

2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan 

negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, 

demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai 

organisasi yang disusun dan digunakan sebagai 

alatnegara.
67

 

3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada 

kepala negara (imam), karena yang konkret adalah 

orang-orang yang menjalankan 

pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala 

negara (imam).
68

 

4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang 

pertama yangdi persoalkan oleh umat Islam setelah 

Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh 

karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan 

perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara 

dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan 

lainnya.
69

 

5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah 

lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya 

pemerintahan dari pada unsur-unsurnegara yang 

lainnya.
70

 

 Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah 

dapat dibagi kepada: 

                                                             

67Ibid,155. 
68H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah‚Implimentasi kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-rambu Syariah‟…. 49. 
69Ibid. 
70Wirjono Prodjodikiro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, (Bandung: 

Eresco, 1971), h.17-18. 
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1) Bidang siyasah tasyri‟iyah, termasuk di dalamnya 

persoalan ahl al-hallwa al ‟aqd, perwakilan persoalan 

rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam 

suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-

undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan 

sebagainya 

2) Bidang siyasah tanfidziyyah, termasuk di dalamnya 

persoalan imamah,persoalan bai‟ah, wuzarah, waliy 

al-ahdi, dan lain-lain 

3) Bidang siyasah qadha‟iyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah peradilan. 

4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah administratif dan kepegawaian
71

 

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 halini : 

 Pertama, tugas menciptakan perundang-

undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk 

melaksanakan tugas ini, maka negara memili kikekuasaan 

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

negara memiliki kewenangan untuk melakukan 

interpretasi, analogi dan inferensiatas nash-nash Al-

Qur‟an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha Negara untuk 

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 syariah dankehendak syar‟i (Allah). Bila 

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

dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. 

 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 (kepalanegara) 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 danpenipuan dalam 

bisnis, wilayah al-qadha‟ (lembaga peradilan yang 

memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, 

baik perdata maupunpidana) 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 
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rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar 

HAM rakyat).
72

 

 

a. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyyah 

 Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-qur‟an 

yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip 

kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalilkulliy dan semangat 

ajaran Al-Qur‟an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis 

yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan 

hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-

kebijakan khulafa al rasyidin didalam mengendaikan 

pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan 

dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan 

pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur 

kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada 

kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad 

ulama, didalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad 

ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan 

prinsip fiqh dusturiyah.
73

 

1) 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 

sebagai pondasi segala macam super struktur Islam. 

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat 

bahwasannya Al-Qur‟an merupakan satu-satunya 

sumber yang paling tinggi dalam menentukan 

                                                             

72H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi....,47. 
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hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur‟an tidak 

pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun 

walau perkembangan zaman terus berjalan.
74

Adapun 

ayat Al-Qur‟an yang berkenaan dengan siyasah 

dusturiyyah yang membahas tentang pertanian dan 

zakat terdapat dalam QS. Yasin ayat 33, dan At-

Taubah ayat 103. 

a) QS. Yasin ayat 33 

                 

           

Artinya: dan suatu tanda (kekuasaan 

Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi 

yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami 

keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka 

daripadanya mereka makan. 

 

b) QS. At-Taubah ayat 103 

                 

                      

Artinya: ambillah zakat dari 

sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan[658] dan 

mensucikan[659] mereka dan 

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. 
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2) Sunnah 

  Sunnah secara harfiah adalah suatu praktik 

kehidupan yang membudaya atau suatu norma 

perilaku yang diterima secara komunal oleh 

masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan 

dan tingkah laku nabi.
75

  

3) Ijma 

  Hukum Islam ijma merupakan suatu 

keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum 

yang baik demi kemasalahatan 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 hasilkeputusan mayoritas peserta 

musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.
76

 

4) Qiyas 

  Qiyas adalah metode logika yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang 

berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku 

tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif 

atau negatif antara bentuk prilaku yang satu dengan 

bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip 

umum.
77

Adapun qiyas terbagi menjadi 3 yaitu : 

1. Qiyas al-aulawi 

 Qiyas al-aulawi adalah analogi yang illat 

hukum cabangnya (far‟u)lebih kuat dari pada 

illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang 

telah dijelaskan dalam nash al-qur‟an atau hadis 

tentang keharaman melakukannya dalam jumlah 

sedikit, maka keharaman melakukannya dalam 

                                                             

75Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan,(Jakarta: 
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jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit 

ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka 

melakukan ketaatan yang banyak lebih patut 

dipuji. Suatu yang diperolehkan (mubah) 

dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka 

lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah 

sedikit.
78

 

2. Qiyas al-mushawi 

 Qiyas al-mushawi adalah qiyas yang 

kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan 

hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan istilah 

qiyasfi ma‟na al-Asal (analogi terhadap makna 

hukum asal) yakni al-qur‟andan hadis nabi, qiyas 

jail (analogi yang jelas), dan qiyas bi nafsi al-

fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Imam 

syafi‟i tidak menjelaskan qiyas bagian 

kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai 

qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan.
79

 

 Ada ulama yang berpendapat seperti ini, 

“yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia 

menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel 

haram, maka ia mengharamkannya”. 

 Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas 

yang mempunyai kesamaan illat pada hukum 

cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan 

Imam al-Ghazali tampaknya setuju 

mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan 

qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-

mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah 

kandungan makna padanash yang tersirat 

illat sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih 

kuat atau lebih rendah”.Sehingga disebut juga 

sebagai qiyas fi ma‟na al-asal. Namun para 
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ulama masih berbeda pendapat seputar 

pemahaman qiyas ini. 

3. Qiyas al-adna 

 Qiyas al-adna adalah analogi yang illat 

pada hukum cabangnya (far‟) lebih lemah 

daripada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab 

arrisalah, Imam Syafi‟i berkata, “sebagian 

ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, 

kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat 

ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu 

dianalogikan terhadap salah satu maknat 

tersebut, bukan kepada yang lainnya. ”Menurut 

imam Ar-Rizi, Imam Syafi‟i telah membagi 

qiyas jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni 

qiyas al ma‟na (analogi yang 

didasarkan sebab hukum) dan qiyas alsyaba 

(analogi yang didasarkan pada kemiripan). 

Dalam kitab manaqib asy-syafi‟i ia menegaskan 

adanya illat pada hukum cabang lebih lemah dari 

pada illat pada hukum asal.
80

 

 

c. Siyasah Tanfidziyah  

 Siyasah Tanfidziyah adalah bidang ilmu dari Fiqh 

Siyasah yang berdasarkan trimonologi fiqh disebut 

sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (ahl al-hall 

wa al-aqd) lembaga ini adalah lembaga yang mengurusi 

pelaksanaan undang-undang dan hukum yang relevan 

dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan 

sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.  

 Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam 

islam dinyatakan dengan 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 
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kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun 

dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut 

istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara 

yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-

undangan 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 sebagainya 

yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa 

kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah 

ul al-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili 

lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai 

eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-maududi 

menyebutnya sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai 

khalifah. 

 Berdasarkan Al-Qur‟an dan as-sunnah, umat Islam 

diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa 

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta 

menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas Al-

Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-

undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-

undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini 

negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan 

hubungan sesama Negara (hubungan internasional).
81

 

 

B. Peraturan Daerah 

1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Landasan Pengaturan Peraturan Daerah 

1) Eksistensi Perda sebagai Bagian Peraturan 

Perundang-Undangan Kebijakan otonomi daerah 

telah memberikan peluang yang besar bagi daerah 
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untuk mengelola dan mengembangkan daerah 

berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai 

denganaspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. 

Dengan kewenangan yang diberikan dari Pemerintah 

Pusat kepada daerah untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut 

berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah 

agar lebih maju dari sebelumnya.
82

 

  Eksistensi Perda sebagai bagian dari 

Peraturan Perundang-Undangan secara konstitusional 

ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1948 

Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan bahwa 

”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan 

Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 

2) Materi Muatan Peraturan Daerah 

  Materi muatan (het onderwerp) peraturan 

daerah merupakan salah satu faktor penting untuk 

dipahami secara baik. Kekeliruan dalam pemahaman 

berimplikasi pada tumpang tindihnya materi muatan 

Perda dengan materi muatan Peraturan Perundang-

Undangan yang lain, baik secara hirarki maupun 

antara peraturan Perundang-Undangan yang 

setingkat. Akibatnya menjadi alasan hukum untuk 

dibatalkan.
83

 

  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 

18 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan ditegaskan: “Materi muatan Peraturan 

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten 

atau Kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

                                                             

82Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, 
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pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 

dan atau pembantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.”  

Dikemukakan bahwa materi muatan perturan daerah 

meliputi: 

a) Peraturan daerah yang mengatur tentang 

penyelenggaraan otonomi daerah dengan 

memperhatikan kondisi khusus atau ciri khas 

daerah masing-masing. 

b) Peraturan daerah tentang pelaksanaan atau 

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

c) Peraturan daerah tentang pelaksanaan tugas 

pembantuan. 

b. Landasan Penyusunan Peraturan Daerah 

  Setiap Peraturan Perundang-undangan dapat 

dikatakan baik (good legislalation), sah menuruthukum 

(legal validity) dan berlaku efektif karena dapat diterima 

oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu 

yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan 

Peraturan Perundang-undangan. Mengenai hal ini, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Ali
84

 

Undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak di 

undangkan di dalam lembaran negara. Namun, lain lagi 

dengan kekuatan berlakunya Undang-undang, karena 

yang dimaksudkan di sini adalah berlakunya Undang-

undang secara operasional. Mengikut pandangan Sudikno 

Mertokusumo, Achmad Ali mengemukakan adanya 3 

(tiga) kekuatan berlakunya suatu Undang-undang, yaitu:
85

 

1) Kekuatan berlaku yuridis (juritische geltung), setiap 

undang-undang secara langsung memiliki kekuatan 
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berlaku secara yuridis, jika seluruh persyaratan 

formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah 

terpenuhi. 

2) Kekuatan berlaku sosiologis (seziologische geltung), 

berlakunya undang-undang secaras osiologis, artinya 

berlakunya undang-undang tersebut merupakan 

kenyataan di dalam masyarakat. 

3) Kekuatan berlaku filosofis (filosofische geltung), 

undang-undang baru mempunyai kekuatan berlaku 

secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum di 

dalam undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita 

hukum (rechtsidee), sebagai nilai positif yang 

tertinggi (uber positive werte). 

  Mengingat Perda merupakan bagian dari Peraturan 

Perundang-Undangan maka untuk menjadi suatu Peraturan 

daerah yang baik maka pembentukan Perda harus 

didasarkan pada landasan pembentukan Peraturan 

Perundang-Undang. Landasan-landasan itu adalah sebagai 

berikut: 

1) Landasan Filosofis 

  Pembentukan/pembuatan hukum atau 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus 

berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni: 

a) Nilai-nilai religiusitas bangsa yang terangkum 

dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b) Nilai-nilai Hak-hak asasi manusia dan 

penghormatan terhadap harkat dan martabat 

kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

c) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan 

kesatuan hukum nasional yang terangkum dalam 

sila Persatuan Indonesia. 

d) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, 

sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan. 



51 
 

 
 

e) Nilai-nilai keadilan sosial seperti yang tercantum 

dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.
86

 

2) Landasan Yuridis 

  Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap 

pembentukan Peraturan Perundang-Undanganitu 

memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal 

maupun material. Dasar keabsahan yang 

bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. 

Sedangkan dasar keabsahan yang bersifat material 

terkait dengan isi (substansi) ataumateri muatan dalam 

suatu Peraturan Perundang-Undangan. Dasar keabsahan 

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai 

landasan yuridis ini penting sekali karena tidak 

sajamenjadi dasar legitimasi berlakunya suatu 

Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga 

mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan 

terhadap pembentukan suatu Peraturan Perundang-

Undangan berikut materi muatannya. Dengan 

demikian, dalam landasan yuridis ini mengalir paling 

tidak empat prinsip paling fundamental dalam setiap 

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
87

 

a) Prinsip negara hukum 

b) Prinsip Konstitusionalitas 

c) Prinsip demokrasi 

d) Prinsip perlindungan terhadap hak-hak rakyat 

3) Landasan Sosiologis 

  Landasan sosiologis merupakan landasan 

yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan 

                                                             

86Ibid. 91 
87Uraian mengenai landasan yuridis ini mengacu pada pandangan yang 

dikemukakan oleh Widodo Ekatjahjana,Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya, (Bandung: Citra Aditya 
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kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya 

pembuatan Perundang-Undangan (Perda), 

yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya 

dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu 

pengaturan.
88

 Prinsipnya, sebuah Perda memiliki 

landasan sosiologis yang kokoh apabila Perda 

tersebut merupakan instrumen yuridis untuk 

menyelesaiakan perilaku bermasalah yang dihadapi 

oleh masyarakat. Pada konteks ini dibutuhkan 

kemampuan perancang Perda untuk merumuskan dan 

mengartikulasikan substansi masalah yang secara 

empiris dihadapi oleh masyarakat dimana Perda yang 

dirancang itu merupakan alternatif solusi untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4) Landasan Politik 

  Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan 

mempunyai landasan politis apabila sejalan dengan 

garis kebijakan politis yang menjadi dasar selanjutnya 

bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan 

ketatalaksanaan pemerintahan negara. Dalam hal ini 

harus sejalan dengan politik (kebijakan) hukum secara 

menyeluruh. Disamping itu, harus sejalan dengan 

kesiapan penegak hukum yang akan memaksakan 

norma-norma hukum yang ada dalam Peraturan 

Perundang-Undangan dimaksud.
89

 

5) Landasan Ekologis 

  Landasan ekologis berkaitan dengan 

pembentukan Undang-Undang atau Perda harus pula 

memuat pertimbangan-pertimbangan ekologis yang 

berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian 

                                                             

88Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis 

Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis 
Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2009), 25. 
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lingkungan hidup serta ekosistemnya.
90

 Dengan 

landasan ekologis yang kuat maka upaya untuk 

mewujudkan “green legislation” atau ”eco-legislation” 

tidak lagi menjadi sekedar wacana. Dengan adanya 

degradasi yang serius atas kualitas lingkungan hidup 

akibat ulah tangan manusia, maka permasalahan 

lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian 

tersendiri malalui berbagai kebijakan yang pro atau 

berpihak pada upaya merevitalisasi dan 

mengembangkan fungsi dan kualitas lingkungan hidup 

secara berkelanjutan. 

6) Landasan Ekonomi 

  Landasan ekonomis ialah bahwa undang-

undang atau Perda harus memuat pertimbangan-

pertimbangan ekonomi, baik mikro maupun makro. 

Dengan landasan ekonomis, maka Undang-Undang 

atau Perda yang dibentuk tidak terlalu memberatkan 

kepada mereka yang terkena pada saat pelaksanaan. 

Artinya, dengan landasan ekonomi maka pembentukan 

Perda memiliki kalkulasi ekonomi yang terukur 

mengenai dampak ekonomis dari pelaksanaan sebuah 

Perda. Banyaknya Perda yang dibatalkan karena 

menghambat iklim investasi merupakan akibat dari 

lemahnya landasan ekonomi dalam pembentukan 

Perda.
91

 

7) Landasan Kultural 

  Landasan kultural berkaitan dengan 

pembentukan undang-undang atau Perda harus 

memiliki tingkat responsif terhadap nilai-nilai kultural 

yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang hendak 

                                                             

90M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Bandung: 
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91Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis 
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diatur. Nilai-nilai kultural yang merupakan kearifan 

lokal (local genius) penting untuk dirawat bahkan 

dilembagakan sepanjang hal tersebut dapat 

memberikan nilai emansipatoris bagi kehidupan 

sosialdan hukum masyarakat. Sejalan dengan 

pandangan pemikir hukum bermazhab sejarah yakni 

Carl Von Savigny bahwa hukum merupakan 

pencerminan jiwa rakyat. Oleh murid Savigny, yaitu 

G. Puchta, dinamai volkgeist. 
92

 

 

2. Asas-Asas Peraturan Daerah 

  Salah satu kewenangan dari pemerintah pusat 

yangdiberikan oleh daerah adalah kewenangan untuk 

membentuk peraturan daerah (perda). Aturan ini tercantum 

dalam Pasal 18ayat (6) UUD NKRI 1945 yang berbunyi: 

“Pemerintah daerahberhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuan”. Lebih lanjut pengaturan ini dicantumkan 

dalam UU Organik yakni dalam UU No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti oleh 

UU No. 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 

236 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 

a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas 

Pembantuan, Daerah membentuk Perda. 

b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh 

DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
93

 

   Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk 

produk hukum daerah (perda) merupakan konsekuensi 

logisdari adanya otonomi daerah. Dimana otonomi daerah 

memiliki dimensi kewenangan untuk melakukan pengaturan 

dan juga mengurus pemerintahan di daerah. Dalam Ketetapan 

MPR No.III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) menyebutkan, 
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“Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan 

aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari 

daerah yang bersangkutan, terdiri dari Peraturan Provinsi, 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa”. 

a. Asas Pembentukan Perda   

1) Kejelasan tujuan 

  Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
94

 

2) Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat 

  Asas kelembagaan atau organ pembentukan 

yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat pembentuk peraturan Perundang-Undangan 

yang berwenang. Peraturan perundang-undangan 

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat tidak 

berwenang. 

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan  

  Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan 

materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 

dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

Undangan. 

4) Dapat dilaksanakan 

  Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus 

memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-

Undangan tersebut di dalam masyarakat. 
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5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
95

 

  Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, 

bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat 

karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyrakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

6) Kejelasan rumusan 

  Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap 

Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hokum yang jelas dan mudah dimengerti 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7) Keterbukaan 

  Asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 

atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan 

dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam 

pembentukan Perundang-Undangan.
96

 

b. Asas Materi Muatan Peraturan Daerah 

1) Pengayoman 

  Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi 

muatan Peraturan Perundang-Undangan harus 

berfungsi memberikan perlindungan untuk 

menciptakan ketentraman masyarakat. 

2) Kemanusiaan  

  Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi 

muatan Peraturan Perundang-Undangan harus 

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak 
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asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga 

negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

3) Kebangsaan 

  Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi 

muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia 

adalah negara yang plural, sehingga seharusnya 

dibuat peraturan yang mencerminkan asas pluralisme 

dan kebangsaan didalamnya. 

4) Kekeluargaan 

  Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi 

muatan Peraturan Perundang-Undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap Perda 

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah minim adanya 

sosialisasi kepada masyarakat.
97

 

5) Kenusantaraan 

  Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi 

muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 

Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-

Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian 

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945.
98

 

6) Bhinneka Tunggal Ika 

  Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa 

materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku 

dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
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bernegara. Dengan kondisi bangsa yang plural maka 

haruslah dicari titik temu ditengah sehingga bisa 

terjadi kehidupan berbangsa danbernegara yang 

mencerminkan keberagaman. 

7) Keadilan 

  Asas keadilan adalah bahwa setiap materi 

muatan Peraturan Perundang-Undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara. 

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan 

  Asas kesamaan kedudukan dalam hukum 

danpemerintahan adalah bahwa setiap materi 

muatanPeraturan Perundang-Undangan tidak boleh 

memuat halyang bersifat membedakan berdasarkan 

latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, 

golongan, gender, atau status sosial. Bahwa prinsip 

hak asasi manusia (HAM) secara universal telah 

menempatkan manusia dalam kedudukan yang setara, 

apapun identitas atau atributyang menyertainya. 

Prinsip HAM itu menolak segala bentuk diskriminasi, 

termasuk terhadap perempuan. Oleh karena itu, 

prinsip kesetaraan harus dijamin dan dilindungi dalam 

sistem konstitusi, sistem hukum dan peradilan 

termasuk dalam aturan perundang-undangan termasuk 

Peraturan Daerah.
99

 

9) Ketertiban dan kepastian hukum 

  Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa 

setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan 

harus dapat mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan kepastian. 

10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

  Asas keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perundang-
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Undangan harus mencerminkan keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan antara kepentingan 

individu masyarakat dan kepentingan bangsa dan 

negara. 

11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. 

Asas-asas tersebut merupakan dasar 

berpijaknya bagi pembentuk Peraturan Perundang-

Undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk 

Peraturan Perundang-Undangan. Semua asas diatas 

harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang 

akan membentuk Peraturan Perundang-Undangan 

yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk 

pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh.
100

 

 

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 

Tentang Program Kartu Petani Berjaya 

  Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani 

dan pemberdayaan petani melalui pelaksanaan program 

pembangunan pertanian, perlu membentuk program Kartu 

Petani Berjaya. Program Kartu Petani Berjaya Provinsi 

Lampung yang selanjutnya disebut PKPB adalah Program 

Gubernur Lampung di bidang pertanian dengan maksud 

meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan. Di 

mana kartu petani berjaya selanjutnya disebut KPB adalah 

kartu elektronik identitas petani yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Program Kartu 

Petani Berjaya yang memuat data lenngkap 1 (satu) orang 

petani. Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk 

meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan 

melalui upaya penyelesaian masalah secara terstruktur, 
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pembentukan-perundangundangan(23 Maret 2021 Pukul 21:39). 



60 
 

sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem 

tekknologi informasi. 

  Peningkatkan pendapatan petani, tujuan Peraturan 

Gubernur ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian 

dalam usaha budidaya pertanian yang terintegrasi dalam 

PKPB antara lain: 

a. Ketersediaan sarana produksi pertanian 

b. Akses keuangan permodalan perbankan, operasi, LKM, 

dan/atau ases keuagan lainnya yang sah 

c. Pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam 

bentuk pendampingan, pengendalian, pegawasan, dan 

evaluasi 

d. Penanganan panen dan pasca panen 

e. Pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau 

pembeli
101

 

  Meningkatkan kesejateraan petani, tujuan Peraturan 

Gubernur ini adalah memberikan jaminan sosial bagi petani 

miskin, tidak mampu dan beasiswa pendidikan keluarga 

petani miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangan 

Pemerintah Daerah. 

Ruang lingkup PKPB meliputi: 

a. Pengolaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi. 

b. Kelembagaan pengelolaan PKPB 

c. Pendampingan PKPB 

d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PKPB 

Pengolaan sistem teknologi informasi PKPB terdiri dari: 

a. Pengolaan basis data 

b. Pengembangan basis data, dan 

c. Pengolaan aplikasi penunjang
102

 

  Kelembagaan pengola PKPB dibentuk untuk menjamin 

terwujudnya pelaksanaan program PKPB secara berkelanjutan 

yang terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan 
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kelompok kerja PKPB yang berfungsi melakukan 

pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi 

PKPB, dimana badan usha yang berbadan hukum adalah 

unsur pelaksana kegiatan komersil yang terintegrasi pada 

sistem kelembagaan PKPB, terdiri dari beberapa badan usaha 

yang bergerak dalam bidang: 

a. Informasi dan digital 

b. Sarana produksi pertanian 

c. Hasil tani 

d. Konsultasi manajemen 

e. Pembiayaan  

f. Asuransi 

  Program Kartu Petani Berjaya memberikan akses 

keuangan (lembaga keuangan bank dan non bank) berupa 

kredit program pemerintah, bantuan pemerintah, kredit 

komersil dan sistem pembayaran. Arus barang atau jasa 

PKPB dikendalikan menggunakan sistem informasi yang 

terintegrasi. Penyediaan barang/jasa dalam memasok barang 

atau jasa wajib terintegrasi dalam sistem teknologi informasi 

PKPB. Hilirisai produk barang atau jasa dapat dikembangkan 

menjadi produk yang bernilai tambah dan berdaya asing, 

pengendalian harga hasil produksi komoditas tertentu 

disesuaikan dengan kewenangan pemerintah berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
103

 

  Pendampingan PKPB dilaksanakan dalam rangka 

memberikan pembinaan dan jaminan pelaksanaan PKPB yang 

terukur dan terkontrol. Yang terdiri dari kegiatan: 

a. Sosialisasi 

b. Pengumpulan basis data 

c. Memasukkan basis data dalam sistem 

d. Bimbingan teknis 

e. Pelaksanaan operasional kegiatan PKPB 

  Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PKPB 

dilakukan oleh kelompok kerja PKPB, dan wajib melaporkan 
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hasil pengwasan dan pengendalian kepada gubernur, yang 

ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur. Pembiayaan 

dalam pelaksanaan PKPB yang diatur dalam Peraturan 

Gubernur ini dibebankan kepada APBD dan sumber-sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

C. Teori Kebijakan 

1. Pengertian Teori Kebijakan  

  Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, 

kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, 

teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili 

sistem politik suatu negara, dalam arti lain kebijakan 

merupakan sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam 

arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, 

melainkan pula gevernnment yang menyentuh pengelolaan 

sumberdaya publik
104

 

   Kebijakan juga merupakan rencana, kebijakan itu 

sebagai peryataan atau pemahaman atau pengertian yang 

mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak 

semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering 

diimplikasikan dari tindakan menejer.
105

Menurut Bridgeman 

dan Davis, menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya 

memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai 

tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau 

sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai 

hipotesis (hypothesis)106. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

teori kebijakan merupakan suatu materi dari hasil kompromi 

dari berbagi gagasan di Pemerintahan Provinsi Lampung. 

a) Kebijakan publik sebagai tujuan  

                                                             

104Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan 
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  Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut 

pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk 

mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik 

sebagai konstituen pemerintah. 

b) Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal  

  Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal 

atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki 

legitimasi dalam sistempemerintahan. Keputusan itu 

mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau 

mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti 

menyiapkan rancangan undang-undang atau Peraturan 

Pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau 

mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan 

program tertentu. 

c) Kebijakan publik sebagai hipotesis  

  Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau 

hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan 

senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai 

prilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang 

mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan 

juga selalu memuat disensetif yang mendorong orang tidak 

melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan 

perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan 

dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang 

mungkin terjadi.
107

 

 

2. Kebijakan Pertanian  

  Kebijakan pertanian merupakan serangkaian tindakan 

yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah 

untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum 

kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, 

mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, 

produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat 
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penghidupan dan kesejahteraan petani rneningkat. Untuk 

mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun 

di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu, ada 

yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan-Peraturan 

Pemerintah, Kepres, Kepmen, Keputusan Gubernur dan lain-

lain. Peraturan ini dapat dibagi menjadi dua kebijakan-

kebijakan yang bersifat pengatur (regulating policies) dan 

pembagian pendapatan yang lebih adil merata (distributive 

policies).
108

Salah satu Kebijakan yang dibahas dalam skripsi 

ini adalah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 

2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya. 

 

3. Strategi Kebijakan 

  Strategi adalah cara atau aturan dan pedoman untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk 

memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau 

implementasinya. Strategi merupakan alat matode 

penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan 

organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, 

dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan 

komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan 

program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal 

yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah 

untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat 

dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh 

karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan 

rencana strategis yang efektif.
109

 

 

4. Teori Manajemen Operasional 

1. Pengertian Manajemen Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Manajemen operasional sebenarnya merupakan 

penggabungan dari dua kata yang berbeda makna, yakni 

                                                             

108Blogamsalocmt "Ruang Lingkup Kebijakan Pembangunan". 

http://blogamsalocmt.blogspot.com/2012/ll/ruang-lingkup-

kebiiakanpembangunan.html. Diakses (23 Maret 2021 Pukul 21:39). 
109Ibid, 6 
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manajemen dan operasional. Manajemen adalah suatu 

proses dalam rangka mencaai tujuan dengan bekerja 

bersama melalui orang orang dan sumber daya organisasi 

lainnya. Kegiatan tersebut meliputi fungsi manajemen 

yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan mengawasi.
110

 Menurut Setyabudi 

manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasi, 

penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan 

anggota anggota organisasi untuk mencaai tujuan 

organisasi
111

. Sedangkan operasional merupakan suatu 

kegiatan untuk mengubah bentuk berupa masukan atau 

input menjadi output sehingga lebih bermanfaat dari 

bentuk aslinya, baik berupa barang atau jasa.  

2. Manajemen Operasional Syariah 

 Manajemen Operasional merupakan serangkaian 

kegiatan atau proses mengubah input menjadi output 

berdasarkan fungsi manajemen (merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi) 

sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan 

standar yang ditetakan berdasarkan keinginan konsumen, 

dengan teknik produksi yang seefesien mungkin dengan 

penerapan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis 

Islam.
112

 

 Prinsip syariah dalam manajemen operasional 

dalam persepektif syariah diawali dengan Islam sebagai 

rahmatal-lil-alamin (rahmat bagi seluruh umat manusia). 

Pada dasarnya ada dua aspek penting dalam Islam, yaitu 

ibadah dan muamalah. Dalam konteks ibadah, prinsip 

atau hukum asalnya adalah segala sesuatunya dilarang 

untuk dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam 

Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Dalam konteks muamalah, 

                                                             

110 Sarinah, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Penerbit Deeublish, 
2017), 7. 

 111Setybudi Indartono, Pengantar Manajemen:Character Inside, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta), 2. 
112 Ibid, 4. 
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prinsip atau hukum asalnya adalah segala sesuatunya 

diperbolehkan, kecuali jika ada larangan dalam Al-

Qur‟an dan Al-Hadits. Dalam konteks muamalah inilah 

manajemen operasional diaplikasikan. 

3. Keputusan Manajemen Operasional 

Keutusan yang terdapat pada manajemen operasional 

berkaitan dengan pengoperasian sistem operasi, 

pemilihan serta penyiapan sistem operasi. Menurut 

Heizer dan Rander yang memiliki keputusan tentang: 

a. Kualitas (quality), meliuti siapa yang bertanggung 

jawab terhada kualitas produk dan jasa atau 

pelayanan tersebut. 

b. Desain produk (porduct design), yang meliputi 

produk atau jasa apa sajakah yang ditawarkan dan 

bagaimana mendesain produk dan jasa atau 

pelayanan tersebut. 

c. Desain proses (process design), yang meliputi 

proses apa yang dibutuhkan untuk membuat produk 

tersebut serta peralatan dan tekhnologi apa sajakah 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses 

tersebut. 

d. Lokasi (location), yang meliputi dimanakah lokasi 

yang teata untuk melaksanakan kegiatan operasi dan 

kriteria apakah yang digunakan sebagai dasar dalam 

mengambil keputusan lokasi perusahaan. 

e. Tata letak (layout), yang meliputi bagaimana 

mengatur fasilitas-fasilitas untuk memudahkan 

kegiatan operasi dan mencapai tujuan. 

f. Sumber daya manusia (human resource), 

menyediakan lingkungan kerja yang baik dan beraa 

banyak outut yang diharakan data dihasilkan 

karyawan. 

g. Manajemen rantai pasokan (suly chain 

management), keputusan membuat sendiri atau 

membeli bahan baku yang dibutuhkan, menentukan 

siapakah pemasok perusahaan, dan menentukan 

pemasok yang mau berintegrasi dalam 

perusahaan.
113

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                             

113 Ibid, 7. 
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