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ABSTRAK 

 

 

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah 

masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan  dan kemasyarakatan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) di Lingkungan Gunung 

Sakti dan bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang fungsi rukun tentangga (RT) 

di dalam pembangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data yang bersumber 

dari data primer melalui wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga (RT), Lurah 

dan masyarakat di Lingkungan Gunung Sakti dan data sekunder dengan 

menggunakan studi pustaka (library research) berupa Al-Quran, Hadist, peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, Jurnal ilmiah, dan literature-literatur lain yang 

mendukung. 

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif dengan 

metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Selain 

menggunakan metode deduktif, penelitian ini juga menggunakan metode induktif, 

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan perspektif fiqh 

siyasah. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lingkungan Gunung Sakti 

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Di Lingkungan Gunung Sakti telah 

sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 

2012 mengenai Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa, Rukun 

Tetangga sudah berperan dalam memelihara kerukunan hidup masyarakat dengan 

mengadakan musyawarah dalam pemecahan masalah yang ada di Lingkungan 

Gunung Sakti, mengkoordinasikan warga dalam segala kegiatan, serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, baik dari segi 

pembangunan secara swadaya, serta pelayanan terhadap masyarakat dalam segala 

aspek dan lain-lainnya dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Rukun 

Tetangga (RT). Pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan  Fungsi Rukun 

Tetangga dalam pembangunan di Lingkungan Gunung Sakti Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik 

dan sesuai dengan yang telah di tentukan dalam syariat islam yakni mengatur 

hubungan antar sesama warga bertanggung jawab, amanah dan juga adil dalam 

menjalankan tugasnya agar masyarakat Lingkungan Gunung sakti lebih baik dan 

sejahtera. 









MOTTO 

 

 

                              

                            

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. 

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya,kemudian 

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat  

dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan 

 (doa hamba-Nya).”  

(Q.S Huud (61): 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang proposal 

ini serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud dari kata-

kata yang tercantum dalam judul ini maka perlu adanya suatu penjelasan 

beberapa kata yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas 

tentang “Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Perspektif 

Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan 

Menggala Selatan Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang 

Bawang)”. 

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi 

atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah 

jabatan atau kedudukan.1 Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi 

menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan 

akan tugas dan fungsinya. 

Rukun Tetangga merupakan organisasi kemasyarakatan yang sudah 

berdiri sejak lama dan dekat dengan warga.2 Rukun Tetangga merupakan 

pembagian wilayah indonesia dibawah Rukun Warga. Rukun Tetangga 

                                                             
1
 J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1996), 412. 
2
 Yudhi Lestanata, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun 

Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015," Ilmu Pemerintahan & Kebijakan 

Publik 3, no. 3 (2016): 369.  
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dipimpin oleh ketua Rukun Tetangga yang dipilih oleh warganya. Sebuah 

RT terdiri atas sejumlah rumah (Kepala Keluarga).3 Rukun Tetangga 

merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjelaskan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah 

wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 

meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan 

tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara 

dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong - 

royongan dan kekeluargaan.4 

 Merujuk peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Tujuan 

pengaturan LKD dan LAD meliputi: 

a. Mendudukkan fungi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 

b. Mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa. 

c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.5 

 Pembangunan adalah upaya terencana dan langkah demi langkah untuk 

menjadi lebih baik.6 Pembangunan dalam buku Pembangunan dan 

                                                             
3 Tri Widodo W. Utomo dan Betha Miranti Andalina, "Pengembangan Kapasitas Rukun 

Tetangga/Rukun Warga Sebagai Organisasi “Akar Rumput” dalam Era Desentralisasi Luas," 

PKP2A III LAN Samarinda 2, no. 1 ( 2017): 23. 
4
 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, PP 21/2020, Pasal 1 Ayat (2). 

5
 Permendagri nomor 18 tahun 2018, PP 21/2020, Pasal 2. 
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Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan 

segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau 

Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan 

dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu 

loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok 

maupun individu.
7
 

 Desa secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, 

seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang 

berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang 

merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta 

memiliki batas yang jelas. Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan 

kampong, dusun; (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai 

lawan dari kota; (3) tempat, tanah, daerah.8 

 Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan 

negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang 

dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.9  

 

                                                                                                                                                                       
6
 Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 2018), 

1. 
7
 Usman Santoyo, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 5. 
 
8
 Didik Sukrino, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press, 

2012), 59. 
9
 Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist," 

Pemerintahan dan Politik Islam 18 3, no. 1 (2018): 5. 
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B. Latar Belakang Masalah 

 Bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 ayat (1) berbunyi bahwa “Negara 

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”,  jo Pasal 

37 ayat (5) sesudah amandemen ke- IV berbunyi bahwa “Khusus mengenai 

format atau bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 

dilakukan perubahan” UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara 

yang mempunyai potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang terdiri atas banyak suku, agama, ras dan adat istiadat.10 

Negara kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi 

penyelenggaraan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 

daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.11 Demi melaksanakan otonomi 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang diyakini dapat 

mempersempit kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan 

pedesaan di Indonesia. 

Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang di dalam ketentuan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

                                                             
10

 Rudi Santoso dan Agus Hermanto, "Analisa Yuridis Politik Hukum Tata Negara," 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, nizham 8, no. 1 (2020): 125-126. 
11

 Deddy Supriady dan Dadang Solihin Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 1. 



5 

 

 

 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.12 

Melaksanakan kewenanagan pemerintahan yang dimiliki oleh aparatur 

kelurahan, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 

yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan 

masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan 

lembaga kemasyarakatan. Tentunya dalam hal ini pemerintah kelurahan 

tidak sendiri dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya, akan tetapi 

dibantu lembaga kemasyarakatan adalah sebagai mitra kerja lurah dalam 

menjalankan kewenangan pemerintahannya.13 

Keberadaan lembaga masyarakat bertujuan untuk mempercepat 

masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. Selain itu juga bertujuan untuk 

meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovasi dan kreatif sehingga 

dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.14 

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui 

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan  

                                                             
12

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014. 
13

 M. Syawaluddin dan Monalisa, "Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Di 

Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kudur Kabupaten Karimun," Universitas Islam Riau, 

wedana 2, no. 1 (2016): 72. 
14

 Yanuardi, "Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga ( RT/RW) 

Kelurahan Delima Pekan Baru", Universitas Riau, Jom fisip 2, no. 2 (2015): 2. 
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dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.15
 

Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. 

Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lembaga 

Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah 

untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan 

kegotong-royongan dan kekeluargaan. 

Rukun Tetangga didalamnya terdapat aturan, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di 

lingkungan RT.  Biasanya dalam aturan tersebut memuat kewajiban-

kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan 

lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain: setiap 

kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru 

(pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang 

pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur  

17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang 

menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga 

wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran 

sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga 

kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan. 

 Rukun Tetangga tergolong organisasi mapan yang dibentuk untuk 

meningkatkan peran, pelayanan, kemanfaatan, dan partisipasi masyarakat. 

Rukun Tetangga merupakan organisasi yang paling rendah dan paling dekat 

                                                             
15

 Kementrian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, (Jakarta: Mentri Dalam Negeri, 2007), 2. 
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dengan masyarakat, serta memahami kondisi dan permasalahan yang 

dihadapi masyarakat di lingkungannya. Tentunya dengan adanya RT 

diharapkan dapat membantu pemerintah berperan dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di lingkungannya. Salah satu bentuk 

layanan yang diberikan oleh RT adalah surat pengantar. 

 Keberadaan pengurus RT pada kenyataannya selama ini masih sekedar 

melakukan tugas yang sifatnya tradisional yaitu masih sebatas melaksanakan 

peran-peran administratif seperti pencatatan mutasi kependudukan, 

pembuatan surat-surat keterangan untuk pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk/KTP atau kepentingan lainnya, serta pelayanan persuratan lainnya 

dengan kata lain, keberadaan dan fungsi RT selama ini cenderung kurang 

terpikirkan dan tidak dioptimalkan padahal RT merupakan salah satu 

komponen utama dalam konsep community-centered local government dan 

belum sesuai dengan peraturan daerah yang ada yang seharusnya fungsi RT 

termasuk untuk mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola 

pembangunan secara swadaya yang diberikan oleh Kepala Desa belum 

optimal dan belum sesuai dengan PERBUP TUBA Nomor 16 Tahun 2012 

Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di 

Kabupaten Tulang Bawang Pasal 5 yang berbunyi : Rukun Tetangga 

memiliki tugas : a. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada 

masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. b. Memelihara 

kerukunan hidup warga. c. Menyusun rencana dan melaksanakan 

Pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni 



8 

 

 

 

masyarakat. Serta Pasal 6 yang berbunyi : a. Pengkoordinasian antar warga. 

b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota 

masyarakat dengan Pemerintah. c. Penanganan masalah-masalah 

kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam 

musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.16
 Walaupun 

demikian, meski selama ini para ketua RT bekerja tanpa honor sekalipun, 

mereka dengan ikhlas tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga 

tanpa ada bantuan dana dari Pemerintah pun sesungguhnya tidak akan pernah 

mengganggu keberadaan RT. 

 Istilah peran jika diambil dari dunia teater berarti seorang pemain harus 

menjalankan lakonannya untuk diharapkan dapat menjalankan karakter 

dalam sebuah peran yang sudah diberikan dan diharapkan mampu 

mendalami atau menjiwai peran atau lakonannya tersebut. Peran biasanya 

berkombinasi dengan posisi dan pengaruh, dan juga disandingkan dengan 

fungsi, peran dan status juga adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. 

Jika tidak ada status maka peran tak berkedudukan begitu pun dengan 

kedudukan tidak akan peran jika tanpa status. Menurut Abu Ahmad, peran 

merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu 

harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status 

dan fungsi sosialnya.17 

                                                             
16

 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 16 Tahun 2012 Pasal 5 dan 6. 
17

 Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan 

Demokrasi Berintegritas," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, nizham 7, no. 2 

(2019): 225. 
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 Kegiatan RT sudah menjadi budaya kesepakatan warga, untuk menjalin 

hidup bersama, menjalin kepentingan bersama, dan menanggung beban dan 

risiko bersama. Selain itu, karena kedekatannya dengan warga, Ketua RT 

semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan 

strategis seperti menjaring aspirasi warga, mendeteksi permasalahan sosial 

secara dini (misalnya kasus narkoba, flu burung, gizi buruk dan issu 

kesehatan lainnya, Covid-19 seperti sekarang ini atau bahkan ada 

kemungkinan lingkungan RT dijadikan sebagai sarang teroris) serta 

menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan langsung 

(PEMILU) baik pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif.  

 Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: “Fungsi Rukun Tetangga Dalam 

Pembangunan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Lingkungan 

Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala, 

Kabupaten Tulang Bawang)”. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Bedasarkan luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, 

peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Tentunya 

dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan 

masalah. Batasan masalah dalam penelitian disebut dengan fokus penelitian, 

yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penelitian difokuskan 

kepada fungsi Rukun Tetangga dalam pembangunan perspektif Fiqh siyasah. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang 

telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana fungsi rukun tetangga di Lingkungan Gunung Sakti ? 

2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang fungsi rukun tentangga di 

dalam pembangunan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui fungsi rukun tetangga RT di Lingkungan Gunung 

Sakti. 

2. Untuk mengetahui tentang fungsi rukun tentangga di dalam pembangunan 

perspektif fiqh siyasah . 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan di harapkan juga 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi nilai tambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang fungsi rukun tetangga didalam pembangunan 

perspektif fiqh siyasah dan sebagai acuan terhadap penelitian yang sama 

untuk berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan 

pemikiran bagi pembaca. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan 

datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil 

dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan penelitian 

saat ini. Di mana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya: 

a.  Penelitian yang dilakukan oleh Ema Trisia (11627200234) Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “pelaksanaan fungsi 

Ketua RT sebagai pembuat gagasan pembangunan berdasarkan peraturan 

daerah kabupaten Indragiri Hulu No. 4 tahun 2011 tentang pedoman 

penataan lembaga kemasyarakatan desa Anak Talang”, hasil penelitan 

diperoleh bahwa Pelaksanaan Fungsi Ketua Rt Dalam Pembuatan 

Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan 

Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang Kecamatan Batang 

Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana secara maksimal, 

karena didalam Peraturan bahwa Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan Ketua RT memiliki fungsi dalam membuat gagasan 

pembangunan, namun kenyataanya Masih banyaknya Ketua RT yang 

tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 
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Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 

mengenai Pelaksanaa fungsi dari Rukun Tetangga (RT) itu sendiri 

didalam penerapannya dilapangan, Tidak adanya solusi yang pasti oleh 

pemerintah desa terkait dengan pembentukan perangkat Rukun Tetangga 

didalam menjalankan semua tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun 

Tetangga di wilayah kerjanya dari masing-masing Rukun Tetangga itu 

sendiri, tidak adanya waktu yang banyak kepada Ketua Rukun Tetangga 

didalam menjalankan dari tugas dan fungsi-fungsinya untuk melayani 

warganya pada saat warganya berurusan langsung dengan Ketua Rukun 

Tetangga nya.adapun waktu yang digunakan oleh masing-masing ketua 

Rukun Tetangga tersebut di gunakan untuk bekerja di luar 

rumah,sehingga warga yang ingin berurusan dengan Ketua Rukun 

Tetangga itu menjadi terhambat.18 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Isep Supriansa (SPI 141837) Universitas 

Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi dengan judul “Tanggung 

jawab perangat rukun tetangga (RT) dalam pembangunan desa 

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 18 Tahun 2018 di desa 

Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”, 

diperoleh hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 18 Tahun 2018 dilakukan dengan cara menampung semua aspirasi 

atau usulan dari masyarakat mengenai pembangunan yang kemudian 

                                                             
18

 Ema Trisma, "Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Anak Talang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif 

Kasim Riau, 2020), 70-71. 
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dibahas dalam rapat RT dan disampaikan dalam rapat RT lalu dari hasil 

rapat tersebut di sepakati hal-hal yang akan diajukan ke Kepala Desa 

mengenai rencana pembangunan yang di butuhkan masyarakat 

berdasarkan aspirasi yang telah di kumpulkan, sedangkan dalam hal 

pelaksanaan pembangunan dilakukan ketua RT dengan mengajak warga 

masyarakat secara gotong royong untuk melaksanakan pembangunan 

yang telah direncanakan.19 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Marjuki Rahman (17104153090) Institut 

Agama Islam Negeri Tulung Agung dengan judul “ Tinjauan Tentang 

Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur”,  hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan 

menurut peraturan gubernur jawa timur Nomor 51 tahun 2015 tentang 

pedoman pelaksanaan tata kelola dan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan desa dan kelurahan provinsi Jawa Timur di Desa 

Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan a. 

Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melaui sosialisasi 

pembangunan. b. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan 

mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial. c.  

                                                             
19

 Isep Supriansa, "Tanggung Jawab Perangat Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan 

Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Di Desa Sipin Teluk 

Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thana Saifuddin, 2019), 60. 
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Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan 

kemasyarakatan. d. Penghubung ataupun penyalur informasi warga 

dengan pemerintah desa ataupun kelurahan. e. Menangani masalah-

masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.20 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan 

makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode 

tersebut akan disebarkan sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan 

(Field Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. Pada hakikatnya penelitian lapangan 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dsn realitas tentang 

apa yang terjadi di masyarakat. 

2. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriftif 

analisis, penelitian deskriftif yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki 

keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya di paparkan 

                                                             
20

 Marjuki Rahman, "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam 

Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan 

Provinsi Jawa Timur" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2019), 89. 
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kedalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan serta 

mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. 

Penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk melakukan 

analisis dengan apa adanya tentang bagaimana fungsi rukun tetangga di 

dalam pembangunan perspektif fiqh siyasah. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

(biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). 

Tentunya dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara 

dengan RT, Lurah dan masyarakat di Lingkungan Gunung Sakti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari 

buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung 

maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian 

ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan 

dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian 

ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang 

penulis lakukan, antara lain: Al-Quran, buku-buku, Jurnal, dan 

literature-literatur lain yang mendukung. 
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4. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.21 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mayarakat 

Lingkungan Gunung Sakti. 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Teknik sampel yang dipakai yaitu teknik purposive sampling, yaitu 

teknik menentukan sampel berdasarkan adanya tujuan tertentu.
22 Sampel 

dalam penelitian ini ada 7 orang yaitu 5 orang masyarakat Lingkungan  

Gunung Sakti, 1 orang selaku RT Lingkungan Gunung Sakti dan 1 orang 

selaku Lurah Kelurahan Menggala Selatan, dikarenakan keterbatasan 

waktu peneliti menggunakan sampel hanya 7 orang, selain karena 

keterbatasan waktu pada penelitian ini populasi warga Lingkungan 

gunung Sakti juga terlalu banyak dan jangkauan yang terlalu luas 

sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk mengambil data pada 

seluruh masyarakat, selain itu pula masyarakat juga memiliki kesibukan 

pada pekerjaannya dan sampel yang di ambil oleh peneliti adalah tokoh-

tokoh masyarakat yang dituakan dan sudah lama menetap di Lingkungan 

Gunung Sakti dan dirasa cukup karena di Lingkungan Gunung Sakti 

rata-rata kepala keluarga memiliki aliran kekerabatan. 

 

                                                             
21

 Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 154. 
22

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: PT.Adi Ofset, 1991), 80. 
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5. Pengumpulan Data 

 Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 

pihak yang terkait, masyarakat, RT dan Lurah. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, menarik dan 

menimba kepribadian individu. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, Koran, 

majalah dan sebagainya. Adapun data yang dimaksud disini adalah 

suatu data yang berkaitan dengan data lapangan. 

6. Pengolahan Data 

 Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-

rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data 

terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-

langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 
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Pemeriksaan data adalah pengecekkan atau pengoreksian data yang 

telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) 

atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.23 Pemeriksaan data 

pada proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah 

cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji. 

b. Sistematisasi Data (Systematizing) 

Sistematisasi data yaitu  menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan urutan masalah. Penulis mengelompokkan data 

secara sitematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut 

klarifikasi urutan masalah. 

7. Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan 

yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat 

umum hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus.24 

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan 

metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau 

peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut 

ditentukan generalisasi yang bersifat umum.
25

 Metode ini digunakan 

dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

fungsi rukun tetangga dalam pembangunan perspektif fiqih siyasah. 

                                                             
23

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103. 
24

 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 181. 
25

 Ibid., 182. 
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I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi 

dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu teori 

fungsi RT dan pembangunan. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang di teliti serta penyajian 

fakta dan data penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang analisa data penelitian dan temuan penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang akan 

disampaikan. 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga (RT) 

1. Pengertian Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian 

motivasai bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, pada mereka 

yang mau bekerja secara iklas agar tercapai organisasi dengan 

Efisiensi dan Ekonomis.26 

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli : 

a. Menurut Mazmanian dan Sebatier Pelaksanaan adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

Undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah atau 

keputusan badan Eksekutif yang penting ataupun keputusan 

Peradilan.27 

b. Menurut Tjokroadmudjoyo Pelaksanaan adalah proses dalam 

bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna 

mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu 

program dan proyek.28 

                                                             
26

 Adis asmita Tjokroadmudjoyo, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 24. 
27

 Asep Nurwanda, dkk. "Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya 

Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran," 

moderat 5, (2019): 307. 
28

 Adisasmita Tjokroadmudjoyo, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 24. 
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c. Menurut Wiestra, dkk Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang di 

lakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang 

telah di rumuskan dan di tetapkan dengan melengkapi segala 

kebutuhan alat-alat yang di perlukan, siapa yang akan 

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu 

dimulainya.29 

d. Menurut Solichin Abdul wahab Pelaksanaan adalah suatu proses 

rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau 

kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan 

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 

kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program 

yang di tetapkan semula.30 

Pelaksanaan  sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-

alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaan nya dan kapan waktu dimulainya.31 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau 

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan 

                                                             
29

 Westra Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), 12. 
30

 Asep Nurwanda, dkk. "Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya 

Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran," 

moderat 5, (2019): 308. 
31

 Ibid., 306. 
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yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. 

Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah :   

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, 

dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja 

secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.  

2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.  

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.  

4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh 

pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak 

tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh 

kesadaran dan produktifitas yang tinggi. 

2. Pengertian Rukun Tetangga (RT) 

 Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui 

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Desa atau Lurah.32
 Rukun Tetangga merupakan organisasi sosial 

kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki 

kedekatan dengan warga.33 Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT 

yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah 

atau KK (kepala keluarga). Lembaga Kemasyarakatan tersebut 

                                                             
32

 Kementrian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, (Jakarta: Mentri Dalam Negeri, 2007), 3. 
33

 Yudhi Lestanata, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun 

Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015," Ilmu Pemerintahan & Kebijakan 

Publik 3, no. 3 (2016): 369. 
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dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara 

dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-

royongan dan kekeluargaan. 

Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis yang di buat untuk menertibkan kehidupan bersama di 

lingkungan kelurahan. Tentunya dalam aturan tersebut biasanya 

memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, 

keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang 

terdapat di RT antara lain : 

a. Setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) 

b. Warga baru (Pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT 

c. Warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT 

d. Warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu 

Tanda Penduduk) 

e. Tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada ketua RT 

f. Setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah 

disepakati (Iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, 

dan sebagainya) 

g. Setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, 

dan kenyamanan lingkungan. 

Tentunya di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau 

biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain 

norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma 
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kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain 

menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, 

serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota 

masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya 

adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.
34

 

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewajiban Rukun Tetangga (RT) 

Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi masyarakat yang  

diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan 

nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang bedasarkan kegotong-

royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan 

kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di 

Desa dan Kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 

KK untuk Desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk Kelurahan 

yang dibentuk. 

Tentunya didalam sebuah Rukun Tetangga terdapat seorang 

peminmpin atau Ketua dari Rukun Tetangga tersebut,  ketua Rukun 

Tetangga dipilih oleh masyarakat lingkungan setempat walaupun 

dipilih oleh masyarakat setempat tentunya dalam setiap pemilihan 

pemimpin terdapat aturan serta syarat-syarat  untuk menjadi Ketua 

Rukun Tetannga. Syarat-syarat menjadi Ketua RT menurut Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Nomor 16 tahun 2012 pasal 11 sebagai berikut: 

 

                                                             
34

 Merwy Rande. Layuk, ”Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntai 

Kecamatan Merangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", Jurnal Pemerintahan 1, no. 1 (2017): 

165–166. 
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a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945. 

c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan. 

d. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat. 

e. Telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun 

dan maksimal 60 Tahun. 

f. Sehat jasmani dan rohani. 

g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, beribawa dan penuh 

pengabdian kepada masyarakat. 

h. Mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat. 

i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk 

bekerja dan membangun. 

j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) 

Tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang 

tercantum dalam Kartu Keluarga.
35

 

Berdasarkan syarat-syarat menjadi Ketua RT tentunya terdapat 

tata cara pemilihan untuk menjadi ketua RT. Tata cara pemilihan ketua 

RT tersebut dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tulang bawang Nomor 

16 Tahun 2012 Pasal 13 Ayat 1,3 dan 4 sebagai berikut : 

Pemilihan pengurus RT dilakukan melalui musyawarah antar 

Kepala Keluarga dan dibentuk panitia Pemilihan Pengurus RT 

yang angotanya terdiri dari : 

                                                             
35

 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 16 Tahun 2012 Pasal 11. 
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a. Ketua yaitu warga masyarakat setempat yang dipilih 

secara musyawarah. 

b. Sekretaris yaitu warga masyarakat setempat. 

c. Beberapa orang anggota panitia Pemilihan bila dipandang 

perlu.
36

 

Tugas Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan RT adalah :  

a. Menetapkan jadwal dan waktu rapat, tata cara Pemilihan, 

hak dan kewajiban calon ketua RT 

b. Melaksanakan pemilihan pengurus Rukun Tetangga.
37

 

Hasil Pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (3),di 

tuangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan 

sekretaris Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah/Kepala 

kampong.
38

 

Setelah dipilih oleh masyarakat atau warga sekitar menjadi 

Ketua Rukun Tetangga (RT) tentunya ketua Rukun tetangga memiliki 

tugas pokok sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Bupati 

Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 5 Rukun Tetangga 

memiliki tugas : 

a. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat 

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

b. Memelihara kerukunan hidup warga, 

                                                             
36

 Ibid., Pasal 13 Ayat 1. 
37

 Ibid., Pasal 13 Ayat 3. 
38

 Ibid., Pasal 13 Ayat 4. 
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c. Menyusun rencana dan melaksanakan Pembangunan dengan 

mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
39

 

Selain memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam 

membantu masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi 

dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT). 

Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang 

Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 6 yaitu : 

a. Pengkoordinasian antar warga. 

b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama 

anggota masyarakat dengan Pemerintah. 

c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui 

langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
40

 

Selain memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam 

membantu masyarakat, Rukun Tetangga (RT) memiliki kewajiban 

yang harus dilaksanakan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 pasal 9 yang berbunyi : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                             
39

 Ibid., Pasal 5. 
40

 Ibid., Pasal 6. 
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b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang 

terkait. 

c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan. 

d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, 

dan 

e. Membantu Lurah/Kepala Kampung dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
41

 

Rukun Tetangga (RT) tidak sendiri dalam menjalankan tugasnya 

sebagai Rukun Tetangga, melainkan dibantu oleh kepengurusan RT 

lainnya. Yang beranggotakan Ketua, Sekretaris, Bendahara, Beberapa 

Seksi sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu. 

Kepengurusan Rukun Tetangga dipilih dari anggota masyarakat yang 

mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian secara 

musyawarah dan mufakat.
42

 Tentunya partisipasi dari kepengurusan 

RT lainnya sangatlah membantu dalam menjalankan tugas. Partisipasi 

ini bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, stabil, 

damai, legal dan efektif.
43

 

Rukun Tetangga dalam  menjalankan tugasnya membantu 

masyarat tentunya memiliki hak serta kewajiban hal ini dijelaskan 

dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 

                                                             
41

 Ibid., Pasal 9. 
42

 Ibid., Pasal 10 Ayat 1 dan 2. 
43

 Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, and Rudi Santoso, "Understanding Civil Society 

Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law),” Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, Advances in Social Science, Education and Humanities(RIICMuSSS 

2019) 429 (2020): 62. 
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12 yaitu : Pengurus RT berkewajiban melaksanakan : a. Keputusan 

musyawarah anggota. b. Membina kerukunan warga. c. Membuat 

laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 bulan sekali 

kepasa masyarakat. d. Menyampaiukan hal-hal yang terjadi dalam 

masyarakat kepada Lurah/Kepala Kampung untuk mendapat 

penyelesaian. Pengurus RT berhak memilih dan dipilih sebagai 

pengurus RW, serta Pengurus RT berhak menyampaikan saran serta 

pertimbangan kepada Lurah/Kepala Kampung mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan.
44

 

 

B. Pembangunan Desa 

1. Pengertian Pembangunan Desa 

 Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup 

(standard of living).45
 Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses 

perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke 

situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Pembangunan 

menjadi kekuatan baru yang disosialisasikan kepada masyarakat untuk 

dapat diyakini mengubah nasib jutaan masyarakat miskin yang masih 

terbelakang. Secara filosofis, pembangunan sering diartikan sebagai 

satu proses yang sistemik dan berkesinambungan untuk menciptakan 

                                                             
44

  Ibid., Pasal 12. 
45

 Deky Aji Suseno Dan Sunarto St, "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis 

Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang," Jurnal Stie 

Semarang 8, no. 2. Issn : 2252-826 (2018): 127. 



30 

 

 

 

keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang bagi 

pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.46 

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengemukakan banyak 

definisi pembangunan, salah satunya definisi yang diterima baik yaitu 

definisi dari Nugroho yang diluncurkan pada tahun 1975 yang 

menyatakan bahwa pembangunan bukanlah konsep yang statis, 

pembangunan terus menerus berubah. Beberapa kualitas pembangunan 

ditunjukkan oleh Michael Todaro dalam Bryant dan White bahwa 

pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-

perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan 

lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan kesenjangan (inequality) dan pemberantasan kemiskinan 

absolut. 

Todaro menjelaskan bahwa pembangunan mengandung tiga 

nilai utama: 

a. Menunjang Kelangsungan Hidup; kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasar. Semua orang mempunyai kebutuhan-

kebutuhan dasar tertentu untuk memungkinkan kehidupan. 

Kebutuhan-kebutuhan penunjang kelangsungan hidup ini meliputi 

pangan, papan, kesehatan dan rasa aman. 

b. Harga Diri; kemampuan untuk menjadi seorang manusia, suatu 

pribadi. Komponen universal kedua dari suatu kehidupan yang baik 

                                                             
46

 Umar Nain, Pembangunan Desa dalam Perspektif  Sosiohistoris, 1st edn (Makassar: 

Garis Khatulistiwa, 2019), 6. 
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ialah harga diri, perasaan layak dan menghormati diri sendiri, tidak 

menjadi alat orang-orang lain demi tujuan orang lain itu semata-

mata. 

c. Kemerdekaan dari Penjajahan dan Perbudakan; kemampuan untuk 

memilih. Nilai universal ketiga yang harus merupakan bagian dari 

makna pembangunan ialah konsep kebebasan. Kebebasan disini 

hendaknya tidak difahami dalam makna politik atau ideologi, 

melainkan dalam pengertian yang lebih mendasar mengenai 

kebebasan atau emansipasi dari perampasan kondisi materil 

kehidupan, dari penjajahan sosial atas manusia oleh alam, 

kebodohan, orang-orang lain, penderitaan, lembagalembaga dan 

keyakinan-keyakinan dogmatik.47 

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk 

mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. 

Pertama, memberikan perhatian terhadap “kapasitas”, terhadap apa 

yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga 

guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup “keadilan” (equity), 

perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah 

belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan 

kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat 
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mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan 

menerima manfaat pembangunan.48 

Bedasarkan beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa 

pembangunan adalah  sebuah proses mempercepat perubahan sosial di 

setiap negara yang kurang maju untuk mengejar ketertinggalan agar 

menyamai pembangunan negara-negara maju. Pembangunan, baik 

secara fisik maupun nonfisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui 

beberapa gabungan proses sosial, ekonomi dan institusional, 

mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Apa pun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik ini, pembangunan dalam semua masyarakat harus 

mempunyai tiga sasaran, yaitu : Pertama, meningkatkan persediaan 

dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang 

dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan 

dan perlindungan; Kedua, mengangkat taraf hidup, termasuk 

menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja 

yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih 

besar terhadap nilai- nilai budaya dan manusiawi, dan bukan hanya 

untuk memenuhi kebutuhan materil, melainkan juga untuk 

mengangkat kesadaran akan harga diri, baik secara individu maupun 

nasional; Ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial 

bagi seluruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari 
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sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam 

hubungannya dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari 

sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia. 

Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat.49 Sedangkan menurut peraturan Bupati Tulang Bawang, 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakarsa masyarakat, 

Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati 

dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.50 

Pengertian Desa Secara Teoritis, berdasarkan kajian historis dan 

antropologis yang dikemukakan oleh Soetardjo Kartohadikoesoema 

dalam Maschab mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum, 

dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri. Dari definisi itu terlihat adanya 

empat unsur desa yakni: (1) wilayah atau daerah, (2) penduduk, (3) 

tata kehidupan (4) otonomi. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu 

kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga hilangnya salah 

satu unsur, apalagi kalau beberapa unsur akan menjadikan desa 

mengalami disfungsi atau bahkan ambruk dalam arti kehilangan 
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makna sebagai suatu sistem. Sedangkan sosiolog pedesaan asal 

Amerika Serikat, Paul Landis mengemukakan pengertian tentang desa 

dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisa. 

Untuk tujuan analisa statistik, maka desa didefinisikan sebagai suatu 

lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Sedangkan 

untuk tujuan analisa sosial psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu 

lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab 

(gemeinschaft) dan serba informal diantara sesama warganya. 

Kemudian, untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai 

suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian. 

Selanjutnya, ada pula ahli yang memberikan pengertian desa dari segi 

geografis seperti yang dikemukakan oleh R. Bintarto yaitu Desa 

adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografis, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ 

dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah 

lain.51 

Berdasarkan beberapa pengertian secara teoritis seperti yang 

dikemukakan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa desa 

adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa mengadakan 

pemerintahan sendiri, penduduknya bertempat tinggal dalam suatu 

wilayah dengan batas-batas tertentu yang memiliki hubungan saling 

kenal mengenal atas hubungan kekerabatan dan kehidupannya lebih 

                                                             
51

 Umar Nain, Pembangunan Desa dalam Perspektif  Sosiohistoris, 1st edn (Makassar: 

Garis Khatulistiwa, 2019), 16. 



35 

 

 

 

banyak dipengaruhi alam serta memiliki hubungan timbal balik 

dengan daerah-daerah lain. 

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
52

 

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah 

dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik 

pemerintah maupun masyarakat.
53

 Pembangunan desa tidak terlepas 

dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat 

kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam 

konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) 

harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar 

kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.
54

 

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting 

dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa 

ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah 

pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. 

Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa 

itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu 
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pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan 

kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan 

berkeadilan.
55

 

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang 

penting dalam konteks pembangunan nasioanal. Pembangunan desa 

ini tidak hanya melulu memebicarakan tentang pembangunan fisik 

saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan 

dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah 

modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya 

pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus 

diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan 

desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan 

diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya 

sendiri. Berdasarkan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat 

meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan 

semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di 

harapkan oleh pemerintah pusat khusunya Kementerian Desa yang 

mencetuskan adanya sebuah pendampingan, karena pendampingan ini 

bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, 

bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang 

dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa. 
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Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting 

dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya 

prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa 

menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfir yang 

dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama 

membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif 

dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. 

Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat 

memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa 

sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basic perubahan. 

2. Tujuan Pembangunan 

Tentunya jika dalam sebuah pembangunan desa terdapat tujuan 

yang membantu warga desa, maka pembangunan di desa akan 

terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara 

tujuan khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat 

desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara 

partisipatif;  

b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masayarakat dalam 

memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;  

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan  
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d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sektor dan kelembagaan 

dalam kerangka.
56

 

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari 

pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka 

panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan 

jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan 

kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan 

pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan 

secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi 

pembangunan nasional.
57

 Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka 

pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya alam.
58

 

Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan 

desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan 

dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari 

masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari 

berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, 

budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan 
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dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap 

menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat. 

 

C. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Ketika seseorang mendengar istilah Fiqh siyasah, tentu yang 

terlintas dalam pikirannya adalah politik islam atau islam yang 

bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam 

memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi politik bukanlah 

satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain 

yang dimiliki oleh islam.59 Sebelum membahas lebih dalam mengenai 

Fiqh Siyasah tentunya kita harus mengetahui apa itu Fiqh Siyasah. 

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan. Secara bahasa, 

pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.60 Fiqh secara 

etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari 

maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap 

maksud-maksud perkataan dan perbuatan.61 Secara terminologis fiqh 

adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara 

mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang 
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fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang 

diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan sunnah).62 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa 

tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup 

sesuatu.63 Siyasah menurut bahasa adalah mangandung beberapa arti 

yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 

Siyasah secara terminologis,  adalah pengaturan perundangan 

yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta 

mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan 

siyasah adalah “Membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing 

mereka ke jalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzur mendefinisikan 

siyasah “Mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa 

kepada kemaslahatan”.64
  Fiqh Siyasah juga di katakan sebagai ilmu 

politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji 

aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur’an 

dan hadits serta tujuan dalam syariat.65 Berdasarkan uraian tentang 
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fiqh dan siyasah  diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh 

siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.66 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 

kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. 

Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang 

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang 

lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. 

a. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup: 

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyah). 

2. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah) 

3. Peradilan (Siyasah Sadha‟iyah) 

4. Hukum perang (Siyasah Harbiah). 

5. Administrasi negara (Siyasah Idariyah). 

b. Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian 

yaitu: 

1. Peradilan. 

2. Administrasi negara. 

3. Moneter 
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4. Serta hubungan internasional. 

c. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi 

tiga bidang kajian saja yaitu: 

1. Peradilan. 

2. Hubungan internasional. 

3. Serta keuangan Negara. 

d. Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi 

ruang  lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu: 

1. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-

undangan). 

2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum). 

3. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan). 

4. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 

5. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik administrasi Negara). 

6. Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyah (Politik 

Hubungan Internasional). 

7. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

undangan). 

8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan).
67

 

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup Fiqh 

Siyasah dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan 

Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah karena dalam Siyasah 
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Tanfidziyyah Syar‟iyyah mencakup Kebijaksanaan Pelaksanaan 

Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”.68
 Serta didukung dengan PERBUP TUBA 

Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga 

(RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Tulan Bawang, Pasal 

5 dan 6 tentang Tugas, Fungsi dan Kewajiban Rukun Tetangga 

(RT). 

3. Siyasah Tanfidziyyah 

 

a. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah 

Siyasah tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam 

diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-

undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan 

pembuat undang-undang tersebut. Siyasah tanfidziyyah dapat 

disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelakasana yang 

memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah 
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perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem 

negara biasanya kekuaasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif 

dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada 

naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan 

eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu 

konsep- konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/mir dan 

wizarah/wzir. 

b. Konsep kekuasaan Siyasah Tanfidziyyah 

1. Konsep Kekuasaan Imamah/Imam 

Konsep kekuasaan imamah berasal dari sebuah kata umat, 

jamkanya umam yaitu umat, rakyat atau bangsa. Makna imam 

merupakan pemimpin atau orang di atas. Kata imam dalam 

kosakata Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam 

adalah orang yang mempunyai anggota atau pengikut, baik orang 

yang shaleh atau tidak.
69

 Secara fiqh siyasah, kata imamah biasa 

disebutkan sebagai khilafah. Imamah dan khilafah menunjukan 

sebuah definisi kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. 

Menurut kelompok Syi’ah bahwa Simamah merupakan bagian 

dari prinsip ajaran agama, sedangkan kelompok sunni 

memandang sama. Penengakan sebuah institusi imamah atau 

khalifa menurut fuqaha‟ memiliki dua fungsi yaitu memelihara 

sebuah agama Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam, 
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serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang 

digariskan oleh Islam.
70

 

Imamah sebagai lembaga politik yang sangat sentral dan 

penting dalam negara, dimana mempunyai tugas utama yaitu 

menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan 

mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Imamah 

mau u‟atu i khil Fah al-nubuwwah his ra al-dn wasiyyah al-duny, 

bahwa pemilihan suatu imam dilakukan dengan cara ijma’ 

(kesepakatan) umat Islam dan berhak memilih. Selain itu menurut 

Al-Mawardi pelembagaan imamah dilakukan karena adanya 

perintah agama dan bukan pertimbangan akal.
71

 Selain itu juga 

dalam hal ini dapat dijelaskan pada firman Allah swt, QS. An-

Nisa [4]: 59. 

                    

                      

                  

“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-Nisa [4]: 59) 
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Metode pemilihan pemimpin pada konsep imamah terdapat 

beberapa pelaksanaan melalui: 

a. Pemilihan oleh pemilih, baik pada sistem perwakilan melalui 

lembaga al-hall wa al-„aqad (seperti MPR) maupun ahl-syura 

yaitu formatur kecil. Pada sistem pemilihan disebut sebagai 

kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak kepala 

negara di satu pihak serta kewajiban dan hak rakyat dipihak 

lain. Sedangkan menurut pandangan Al-Mawardi pemilihan 

imam dipandang sebagai kewajiban sosial atau bersama. 

Seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk 

sebagai hakim. Menurut Al-Mawardi pemilih atau lembaga 

pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang memiliki 

memiliki rasa adil, mempunyai pengetahuan cukup tentang 

calon yang akan dipilih dan kriteria-kriteria yang dibutuhkan 

untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan sehingga 

mampu memilih kepentingan semua orang.
72

 

b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang dimaksud adalah 

suksesi pada suatu dasar kepemimpinan Umar- bi al-khattab 

dari wasiatnya Abu Bakar. Akan tetapi pada pandangan Al-

Mawardi kepala negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak 

suci.
73
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Konsep kekuasaan imamah dapat jelaskan kembali terhadap 

kepemimpinan Islam. Supaya kepemimpinan Islam berlaku 

efektif, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk 

mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya bahwa 

negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-

wahyu Allah, maka Islam memandang negara hanyalah 

merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut Al-Ghazali 

agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan 

politik adalah penjaganya. Keduanya memiliki hubungan yang 

erat, politik tanpa agam bisa hancur, sebaliknya agama tanpa 

kekuasaan politik atau negara dapat hilang dalam kehidupan 

manusia.
74

 Oleh karenanya konsep kekuasan imamah dapat 

disimpulkan sebuah sistem yang berada pada kekuasaan eksekutif 

dengan pemilihan sebagai cara pelaksanaan negara yang 

mengedepankan konsep musyawarah. 

2. Konsep kekuasaan Khilafah/Khalifah 

Khilafah secara terminologi merupakan politik Islam, 

sebuah sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan sebuah 

sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspek dan 

bersandar pada Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW. 

Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam di 

dunia, atau disebut sebagai imam a‟zham yang sekaligus 
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pemimpin negara Islam di dunia atau lazim disebut dengan 

khalifat al-muslim.
75

 Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud 

bila: 

a. Adanya seorang khalifah saja dalam suatu masa yang akan 

diangkat oleh umat Islam di dunia. Khalifah dapat diangkat 

dengan sistem syura‟ bukan dengan kudeta, sistem demokrasi 

atau kerajaan (warisan). 

b. Adanya wilayah (yuridiksi) yang menjadi tanah air yang 

dikuasai penuh oleh umat Islam. 

c. Sistem Islam yang diterapkannya secara menyeluruh atau 

dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya 

bersumber dari syari’at Islam yang bersumberkan pada Al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW. 

d. Terdapat masyarakat muslim yang mayoritas mendukung, 

berbai’ah dan tunduk pada khalifah (pemimpin tertinggi) dan 

khalifah (sistem pemerintahan Islam. 

e. Khilafah yang dibentuk bukan berdasarkan kepentingan 

tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak juga 

berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, akan 

tetapi untuk kepentingan agama Islam dan umat secara 

keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah di atas bumi.
76
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Konsep kekuasaan khilafah/khalifah memiliki cara 

mekanisme tersendiri dalam menjalankan kekuasaanya. Oleh 

karenanya khilafah adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan 

pemimpin yang dimiliki oleh kepentingan orang atau kelempok 

tertentu. Maka dalam hal ini para ulama, baik salaf (generasi awal 

Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), bersepakat bahwa 

seorang khalifah harus memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. 

Selanjutnya pada dasarnya khalifah memiliki tugas dan 

kewajiban, dimana kewajibannya bukan hanya sebatas 

memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan 

tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri 

non Muslim.
77

 

3. Konsep Kekuasaan Imarah/Mir’ 

Kata imarah berasal dari ma dar dari mira yang berarti 

pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin, sedangkan di masa 

Rasul digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau 

gubernur. Secara umum penggunaan kata mir yang berarti 

pemimpin komunitas muslim yang muncul dalam pertemuan di 

balai aqifah bani sa‟dah. Selanjutnya gelar mirul mukmin 

diselamatkan pertama kali pada khalifah Umar Bin Al-Khattab. 

Selanjutnya era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan 
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dengan pemerintahan pusat (khalifa) dan mendirikan dinasti-

dinasti kecil yang berdaulat.
78

 

4. Konsep Kekuasaan Wizarah/Wazir 

Wizarah berasal dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau 

berat. Wizarah adalah seorang wazir memikul beban pada tugas-

tugas kenegaraan yang berat. wewenang sebagian kebijakan 

pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia 

modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri 

yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.
79

 Al-Mawardi 

lebih memfokuskan terhadap pengertian wizarah, bahwa wazir 

merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Pada dasarnya kepala negara sendiri tidak kuat untuk 

menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa 

orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidang tertentu. 

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan 

suatu tugas yang digunakan Al-Qur‟an ketika menyebutkan tugas 

Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan suatu 

tugas dakwah kepada Fir’aun, dalam hal ini berkaitan dengan QS. 

Al-Furqan [25]: 35. 
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“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab 

(Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun 

saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu).” (Q.S. Al-

Furqan [25]: 35). 

 
Wizarah bukanlah suatu yang baru dan terdapat pada 

pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak pemerintah itu 

berdiri. Oleh karenanya ada dua macam wizarah dalam konsep 

Islam: 

a. Wizarah Al-Tafwid 

Wizarah Al-Tafwid merupakan delegasi oleh imam dan 

diserahi tugas dan wewenang tentan pengaturan urusan-urusan 

negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para 

wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. 

b. Wizarah al-Tanfīẓ 

Wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan 

oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh 

imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia 

tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh 

imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi 

sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan 

perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada 

syarat yang berat bagi seorang wazir model ini.
80
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Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang 

diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa 

syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak 

rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan 

kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang 

syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan 

pendapat. 

Ada beberapa perbedaan antara wazir tafwiḍ dengan wazir 

tanfiz, yakni: 

a. Wazir tafwiḍ bisa menentukan hukum sendiri dan boleh 

menangani kasus- kasus kezaliman. 

b. Wazir tafwiḍ bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah). 

c. Wazir tafwiḍ bisa memimpin tentara dan mengurus perang. 

d. Wazir tafwiḍ bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada 

di bait al-mal.
81

 

Keempat wewenang yang dimiliki oleh wazir tafwid dan ini 

tidak dimiliki oleh wazir tanfiẓ. Karena perbedaan tersebut, 

sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi wazir 

tafwid, yakni: 

a. Wazir tafwiḍ haruslah seorang yang merdeka dan tidak ada 

keterpakasaan. 
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b. Wazir tafwiḍ harus memiliki pengetahuan tentang syari’at baik 

segi ekonomi, politik maupun budaya. 

c. Wazir tafwiḍ harus mengetahui masalah-masalah yang 

berkaitan dengan peperangan dan perpajakan. 

Selain itu baik wazir tafwiḍ maupun wazir tanfiẓ, memiliki 

kewenangan dan persyaratan yang sama baik satu maupun yang 

lainnya. Menurut al-Mawardi, seorang khalifah bisa mengangkat 

dua orang wazir tanfiẓ, secara bersamaan baik waktu maupun 

tempat. 

4. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah Serta Peran dan Tanggung 

Jawab Pemimpin 
 

8. Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah  

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu 

sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai suatu kehendak 

suatu bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan 

kualitas hidup. Kata kunci dari konsep pembangunan adalah 

perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan 

martabat dan harga diri.82
 Tentunya pembangunan memiliki peran 

yang sangat penting dalam setiap bidang, misalnya dalam bidang 

sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk 

mengembangkan nilai-nuilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang 

lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan 
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bangsa. Selain itu juga dalam konteks pembangunan nasional tentunya 

banyak peran dan juga partisipasi dari masyarakat selain itu juga 

tentunya ada peran dari partai politik, peran partai politik harus 

mampu menjadikan dirinya sebagai agen pembangunan dan agen 

perubahan. Perwakilan partai politik harus memperjuangkan aspirasi 

masyarakat yang dirumuskan melalui paham politik dalam pembuatan 

undang-undang atau peraturan daerah. Peran parpol akan mandul 

ketika idealisme dan semangat parpol memburuk dan kondisi 

demokrasi politik tidak mendukung. Oleh karena itu, sejauh mana 

peran partai politik mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi 

masyarakat bergantung pada dua faktor: a. Faktor internal yang 

bertumpu pada keinginan idealisme dan semangat parpol itu sendiri. b. 

Faktor eksternal, yang bertumpu pada kondisi demokrasi politik dan 

kemauan politik.83 

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. 

Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih 

mengarah pada pengertian fisik dan materi. tujuan pembangunan 

dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan 

yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan 

utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep 

pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha 

pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan 
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adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang perlu mendapat 

penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, 

suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan 

berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak 

apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan 

fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang 

mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh 

siyasah, yaitu: 

a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini 

merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah 

dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. 

b. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat 

dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya 

itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam 

semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di 

dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. 

c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). 

Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai 

individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan 

khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan  fiqh siyasah dari 

konsep-konsep lainnya, dengan mendudukkan peranan manusia pada 

tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. 
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d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan 

kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) 

manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, 

dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan 

masyarakat serta bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama 

pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan 

kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan 

ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah 

disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. 

Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan 

dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah. 

Pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah, tidak lepas dari 

suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk 

mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan 

pribadi, serta menambah pengeluaran dijalan Allah. Dengan demikian, 

sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan 

persaudaraan. 

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari 

segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan 

pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus 

dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala 
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ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. 

Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh 

(wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. 

Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada 

jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah 

dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri 

manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan 

(al-taqwa) dan potensi keburukan (al-fujur). 

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan 

kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah 

didasari pada tiga prisip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan 

ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah 

mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada 

hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan 

dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan 

pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, 

namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan. 

Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan 

tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu 

pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu 

bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh 

bangsa tersebut. Di sinilah letak fungsi dan peran negara, i mana 

pemerintah sebagai “manajer dan pelayan” pembangunan harus 
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mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam 

(SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan 

kesejahteran dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu 

dunia dan akhirat. Artinya time line (skala waktu) pembangunan 

adalah menciptakan kesejahteran masyarakat di dunia tanpa 

mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan. Jika memacu 

pembangunan ekonomi saja, maka akan tercerabutnya nilai-nilai 

keadilan dan kesejahteraan, akan lahir pelaku pembangunan yang 

korup, pembisnis yang kotor dan masyarakat yang materialistik. 

Semua sisi kehidupan dinilai dengan uang. Uang menjadi alat ukur 

kesejahteraan. 

Kekeliruan-kekeliruan premis konvensional dalam teori 

pembangunan menjadi akar masalah timbulnya paradoks antara 

pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Kehadiran ekonomi Islam 

meminimalisasi paradoks yang diakibatkan konvensional dengan 

mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, 

melalui penciptaan berbagai instrument dan mekanisme yang bias 

menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi 

di sisi lain. Konsepsi ini tercermin dalam kesatuan arah pembangunan 

Islam melalui tiga sektor yaitu produktivitas sektor ril, keuangan 

syari’ah, dan kesejahteraan yang terefleksi pada zakat, infak, sedakah 

dan wakaf (Ziswaf). 
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9. Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin dalam Fiqh Siyasah 

a. Prinsip-prinsip siyasah tentang pemerintahan 

 Sistem pemerintahan dalam pandangan Al-Mawardi berdasarkan 

teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara 

realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi. Konsep 

imamah (Kepemimpinan) yang dimaksud oleh Al-Mawardi dengan 

imamah adalah khalifah, raja, sultan atau kepala Negara. Menurutnya 

imamah adalah jabatan politis keagamaan. Imam adalah pengganti 

(khalifah) Nabi Saw. Bertugas menegakkan agama dan mengatur politik 

umat islam. Tentunya dengan demikian, seorang imam di satu pihak 

adalah pemimpin agama dan dipihak lain sebagai pemimpin politik. 

Hukum untuk mendirikannya adalah wajib menurut syara atas dasar 

ijmak umat. Pandangan ini didasarkan pada beberapa ayat Al- Quran, 

diantaranya QS. An-Nisa/4:59 yang berbunyi : 

                      

                       

              
“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara 

kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah 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” (Q.S. An-Nisa [ 4 ]: 

59) 

Sedangkan dasar-dasar atau pokok-pokok imamah, Al-Mawardi 

juga merujuk pada al-quran dan As-Sunnah An-Nabawiyyah, yaitu 
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majelis Syuro (pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan 

umat). Sebagai realisasi telah dilakukan pemilihan atas pengangkatan 

Abu Bakar sebagai Khalifah atas dasar pemufakatan (syuro) para 

pemuka Ansar dan Muhajirin dalam sidang yang berlangsung di saqifah 

(bangsal) Bani Sa’idah di Madinah pengangkatan itu kemudian 

mendapat persetujuan dan pengakuan umat (baiat).84 

Dijelaskan dalam fiqh siyasah terdapat 4 unsur yang harus 

dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain dari berpegang teguh 

dengan landasan hukum Islam Al-Quran dan Hadist ialah sebagai 

berikut (a) Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT, (b) Prinsip 

keadilan, (c) Prinsip persamaan (d) Prinsip Musyawarah.85 

1. Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT  

Kedaulatan tertinggi ditangan Allah semata-mata dan semua 

umatnya wajib mengikuti Undang-undangnya. Ketaan kepada allah 

Allah merupakan ketaan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasulnya 

dan akhirnya ketaatan kepada ulilamri diantara orang-orang yang 

beriman, selain ulilamri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. 

Diterangkan pada qur’an Surat An-Nisa [4]: 59 
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“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara 

kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah 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.” (Q.S. An-

Nisa [ 4 ]: 59) 

 

Ulil Al-Amri oleh ahli Al-Quran Nazwar Syamsu, 

diterjemahkan sebagai Functionarie, orang yang tertentu dalam 

suatu organisasi. Konsep ulil Al-Amri adalah keberagaman 

pengertian yang terkandung dalam kata amr. Kata amr bisa 

diterjemahkan dengan pemerintah (sebagai perintah tuhan), urusan 

(manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan 

manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bias 

diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.86 

2. Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasannya semua 

rakyat memiliki persamaan hak di depan Undang-Undang Allah 

yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam 

Al-Quran surat An-Nisa[4]: 58 yaitu sebagai berikut : 
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”Sesungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia dengan adil. Sesungguh, Allah sebaik-

baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha 

mendengar lagi maha melihat.” (Q.S. An-Nisa [ 4 ]: 58) 

 

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita 

sosial yang tidak berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial 

yang bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma 

maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk 

penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan 

harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada 

umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa 

batas waktu. Oleh karena itu manusia mengharapkan hal-hal 

dibawah ini : 

a. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain 

b. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang 

setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum 

yang baik dan benar 

c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, hukum tidak pilih 

bulu atau memilih-milih dengan alasan berbeda bulu 
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d. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, sehingga 

tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, 

seperti adanya system keamanan lingkungan (Siskamling) 

e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak 

melebihi batas-batas hukum dan norma sosial 

f. Regenarasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap 

masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta 

bernegara. 

3. Prinsip Persamaan 

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang 

sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku, bangsa dan bahasa. 

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat[49]: 10 

yang berbunyi : 

                   

      

“Sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu bersaudara. 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 

rahmat.” (Q.S Al-Hujurat [49]: 10) 

 

4. Prinsip Musyawarah 

Prinsip Musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para 

penguasa, masyarakat merupakan tolak ukur dari melaksanakannya 

sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap 
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mengklaim kebenaran sendiri. Seperti yang terkandung dalam Al-

Quran surah Ash-Shuraa [42]: 38 yaitu : 

                       

         

“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 Ash-Shuraa [42]: 38) 

 

 Tentunya dengan Musyawarah, kepentingan-kepentingan yang 

berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya 

strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah 

bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, 

namun sebaliknya yakni menjadikan perbedaan tersebut sebagai 

dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan 

yang telah disamakan. 

 Selain prinsip di atas ada beberapa prinsip pemerintahan yang 

didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah), 

yaitu merupakan “rule of Islamic law”. Adapun prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 

Perkataan amanah dalam konteks kekuasaan Negara dapat 

dipahami suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan 

karena itu kekuasaan dapat disebut “mandat” yang bersumber dari 

Allah Swt rumusan kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan suatu 
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karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada 

manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran 

dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak 

harus di pertanggung jawabkan kepada Allah. 

Kekuasaan adalah sesuatu karunia atau nikmat Allah. 

Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang 

menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Penyampaian 

amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi 

bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan 

suatu abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. 

b. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM 

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara 

tegas dinyatakan dalam Al-Quran antara lain surah Al-Isro [17]: 70 

yaitu sebagai berikut : 

                          

                  
“Dan Sesungguhnya Kami telah memulyakan anak Adam, 

Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugrahi 

mereka rezki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah 

Kami ciptakan.” (Q.S Al- Isro [17]: 70) 

Ayat tersebut dengan jelas mengekspresikan kemulyaan 

manusia. Kemulyaan ini, mencakup kemulyaan pribadi, masyarakat 

maupun kemulyaan politik. Tentunya dalam islam, hak-hak asasi 
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manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya, 

karena itu dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting 

yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan. Pengakuan dan 

Perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam islam ditekankan 

pada tiga hal yaitu : (1) Persamaaan Manusia, (2) Martabat 

Manusia (3) Kebebasan Manusia. 

Tentunya dalam persamaan manusia, Al-Quran menentang 

dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin 

dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi 

dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-

lain. Martabat manusia berkaitan erat dengan karamah atau 

kemulyaan yang di karuniakan Allah kepada manusia. Salah satu 

kemulyaan yang diberikan Allah kepada manusia ialah kemampuan 

manusia untuk berfikir dan menggunakan akalnya. 

Kebebasan manusia dalam Islam, minimal ada lima 

kebebasan yang dapat dianggap hak-hak dasar manusia, yaitu (1) 

Kebebasan Beragama (2) Kebebasan berfikir dan menyatakan 

pendapat (3) Kebebasan untuk memiliki harta benda (4) Kebebasan 

untuk berusaha dan memilih pekerjaan (5) Kebebasan untuk 

memilih tempat kediaman. 

c. Prinsip peradilan bebas  

Tentunya dalam islam seseorang hakim memiliki 

kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang dia ambil dan 
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bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan 

menetapkan putusannya. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan 

dan persamaan terhadap siapapun. Di dalam Al-Quran surah An-

Nisa [4]: 57 yaitu : 

                

                          

      
“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-

amalan yang shaleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam 

surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di 

dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang Suci, 

dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.” 

(Q.S An-Nisa [4]: 57) 

Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar ciri 

bagi suatu Negara hukum, tetapi ia juga merupakan suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim. Peradilan 

bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan 

persamaan hukum. Tentunya dalam Islam, hakim memiliki 

kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas 

menentukan menetapkan putusannya. Bahkan hakim memiliki 

suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan 

hukum. 

d. Prinsip perdamaian 

Salah satu pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran 

islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia dimuka 
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bumi. Arti perkataan islam itu sendiri kecuali penundukan diri 

kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan juga mengandung 

suatu makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. 

Islam adalah agama perdamaian. Al-Quran dengan tegas menyeru 

kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian, 

sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah [2]: 2 yang 

berbunyi : 

                 
“Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 2) 

 

e. Prinsip kesejahteraan 

Prinsip kesejahteraan dalam islam bertujuan mewujudkan 

keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota 

masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada 

penyelenggara Negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial 

dalam Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil, 

akan tetapi mencakup kebutuhan spiritual. Negara berkewajiban 

memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan 

jaminan sosial untuk mereka yang tidak mampu. Al-Quran telah 

menetapkan sejumlah sumber dana untuk jaminan sosial bagi 

anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan 

sosial dan keadilan ekonomi. 
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f. Prinsip ketaatan rakyat 

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di 

dalam Al-Quran surah An-Nisa [4]: 5 yang berbunyi : 

                     

               
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S An-Nisa 

[4]: 5) 

 

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat 

tanpa kecuali berkewajiban menaati perintah, selama pemerintah 

tidak bersikap zalim. Prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat 

secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk 

mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. 

Apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari 

kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan 

penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri dan 

dihentikan dari jabatannya.87 

b. Peran dan tanggung jawab pemimpin 

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya (Pemimpin Negara) 

itu diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga 

agama dan mengatur dunia, pemberian pejabat Imamah 
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(Kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di 

atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma (consensus ulama) 

kendati Al-Ahkam menyimpang dari mereka, apakah kewajiban 

pengangkatan pemimpin Negara itu berdasarkan akal atas syariat 

pengangkatan pemimpin Negara hukumnya wajib  berdasarkan akal 

dan syariat. Secara teoritis dan idealis, islam tidak hanya menuntut 

seseorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang 

baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. 

َأََل   –انو َقاَل  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -عن ابن عمر رضي اهلل عنهماعن النىب 
َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو َفاْْلَِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن ُكلُُّكْم َراٍع وَُكلُُّكْم 

ُهْم َواْلَمْرأَُة َراِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت بَ ْعِلَها  رعيتو َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى َأْىِل بَ ْيِتِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعن ْ
ُهْم َواْلعَ  ْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُىَو َمْسُئوٌل َعْنُو أَل َفُكلُُّكْم َوَوَلِدِه َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعن ْ

 َراٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 
“Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW 

bersabda: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala 

negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta 

pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang 

suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya 

perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin 

atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal 

tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah 

bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya 

atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan 

akan ditanya atas pertanggungjawabannya." (HR Muslim).88 

 

Penyebutan seperti ini memiliki konotasi “Pengabdian yang 

sangat tinggi” dari pejabat atau pemimpin terhadap rakyat atau pihak 

yang dipimpin. Oleh karenanya sangat tepat bila dikatakan bahwa 

dalam islam pemimpin atau pejabat berkedudukan sebagai Khadimul 
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ummah (Pelayan umat) bukan sebagai sayyidulummah (tuan yang 

harus dilayani oleh umat).89 Kewajiban imam menurut Al-Mawardi 

adalah : 

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan 

apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf 

2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang 

bersengketa, dan meyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan 

terlaksana secara umum. 

3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan 

tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat 

bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya 

dan hartanya.  

4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani 

melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari 

kebinasaan dan kerusakan. 

5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh 

tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau 

nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim 

(mu’ahid). 

6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan 

dakwah baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak 

pula jadi kafir dzimi. 
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7. Memungut Fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan 

syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 

8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang 

yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta 

membayarkannya pada waktunya 

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di 

dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan 

kekayaan Negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat 

dilakasanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus 

oleh orang yang jujur 

10.  Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam 

membina umat dan menjaga agama.90 

Berdasarkan  pemaparan di atas dapat dilihat bahwa menjadi 

Imam ataupun kepala negara tidak mudah.Terlepas dari itu semua, 

seorang pemimpin harus memiliki sikap adil kepada semua warga, 

tanpa membedakan ras, suku,ataupun agama. Adil dalam segala hal, 

misalnya adil dalam pemberian beras raskin kepada orang-orang 

miskin. Dari sikap adil itu akan tercipta rasa persatuan dan 

persaudaraan antar warga khususnya persaudaraan antar muslim. 

Setiap warga berhak menerima suatu persamaan, bukan berarti orang 

kaya mendapatkan perlakuan yang istimewa sedangkan orang miskin 

diperlakukan sewenang-wenang. 
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Selain itu, pemimpin harus memiliki prinsip tolong menolong 

dan membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat yang lemah 

dan membela rakyat yang keadaan ekonomi lebih mampu, hal ini 

agar terciptanya perdamaian tanpa adanya peperangan antar umat 

manusia. Seorang pemimpin harus bisa menegakkan hak-hak asasi 

manusia, misalnya hak untuk hidup, hak atas milik pribadi dan hak 

mencari nafkah, serta hak mengeluarkan pendapat dimuka umum. 

Adapun seorang pemimpin ingin memilih atau menetapkan seorang 

pejabat dalam melakasanakan suatu urusan, pemimpin harus melihat 

apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, jika orang tersebut 

dapat dipercaya baru bisa dapat diberi tanggungjawab untuk menjadi 

pejabat dalam melaksanakan suatu urusan. 

Konsep mengatur persyaratan kepemimpinan Negara selalu 

dikaitkan dengan beberapa hal penting, yang telah diwariskan 

melalui sifat-sifat Rasullulah dan untuk melaksanakan tugasnya 

seorang pemimpin diharapkan memiliki sifat utama sebagai 

berikut:91 

a. Iklas karena Allah semata 

Senantiasa mengharapkan akhirat dengan ikhlas karena Allah 

semata. Berarti bersih, jauh dari penyakit hati yang dapat 

menghancurkan amal usahanya, seperti, gila kekuasaan, 

cenderung pangkat dan kesabaran serta pengaruh atau terpedaya 
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dengan keadaan dirinya dan penyakit jiwa yang lain yang dapat 

merusak kepemimpinannya. 

b. Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, bijak berpengetahuan yang luas  

Berdaya ingat, kuat, cerdas, bijak, berpengetahuan luas dan 

berpandangan jauh dan tajam, berwawasan luas mampu 

menganalisis berbagai persoalan dari berbagai segi dengan cepat, 

tidak banyak lupa, tidak lalai dan tidak mudah menyerah serta 

tidak gelap mata ketika menghadapi luap perasaan dan 

kemarahan. Seorang pemimpin mau tidak mau akan menghadapi 

situasi dan suasana berbagai persoalan yang mengganggu 

perasaan. Karena itu ia harus menyelesaikan dengan 

menggunakan akal sehat dan yang bijak. 

c. Berperangkai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan rarah 

seorang pemimpin. 

Hal ini penting, karena seorang pemimpin berhadapan 

dengan berbagai tipe manusia. Diantaranya mereka ada hal yang 

jahil dan bodoh, karena itu seorang pemimpin dengan sifat 

santunnya, berkewajiban melayani mereka dan menarik hatinya. 

Setidak- tidaknya mereka tidak dijadikan sebagai musuhnya. 

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran 

[3]: 159 yaitu sebagai berikut : 
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“Maka berkat rahmat dari Allah engkau (Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali 

Imran[3]: 159). 

 

d. Bersahabat 

Sifat bersahabat perlu dimiliki oleh para pemimpin lawan 

sifat ini adalah kasar dan angker. Banyak rasullulah yang 

menyinggung masalah ini. Antara lain yang diriwayatkan oleh 

Bukhari Muslim dari Aisyah, ia meriwayatkan bahwa Rasullulah 

SAW bersabda yang Artinya: “Sesungguhnya Allah itu lemah 

lembut dan mencintai sifat lemah lembut dan Dia memberikan 

sifat lemah lembut apa yang tidak diberikannya kepada orang 

yang bersifat kasar dan apa yang tidak diberikannya kepada orang 

yang lainnya”. 92 

e. Berani dan sportif 

Berani dan Sportif, tidak pengecut dan membabi buta. Sifat 

pengecut dan tidak membabi buta sangat membahayakan jamaah. 

Keberanian pada dasarnya, adalah ketetapan dan ketahanan hati, 

                                                             
92

 Bahrais Husein, Al-Jamius Shahih Bukhori Muslim (Surabaya: Utama), 195. 
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kepercayaan penuh kepada Allah dan tidak takut mati yang 

disebabkan oleh gila dunia dan takut mati. Keberanian yang 

utama adalah berani mengatakan yang haq dan terus terang, 

pandai menyimpan rahasia, mau mengakui kesalahan, menyadari 

keadaan ketika marah. Maka sifat keberanian sangat penting bagi 

seorang pemimpin umat. 

f. Siddiq 

Siddiq, benar dalam berkata, sikap dan perbuatan, adalah 

sifat asasi yang harus dimiliki seorang pemimpin muslim. Sifat ini 

harus dijaga terutama bagi pemimpin. Sifat siddiq dalam 

kepemimpinan akan menebalkan kepercayaan orang banyak 

kepadanya. Sebaliknya sifat tidak jujur dan pendusta, meski 

hanya sedikit, akan menimbulkan keraguan, kepercaan, bahkan 

dapat menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin. 

g. Tawadhu 

 Tawadhu, merendahkan diri dan tidak membanggakan diri 

kepada manusia. Dengan adanya sifat ini seluruh hati manusia 

terhimpun dan terikat kepada pemimpin. Sebaliknya, keangkuhan 

akan menjauhkan hati manusia darinya. Sehubungan dengan ini 

Allah berfirman dalam Al-quran Surat Ash-shuara [26]: 215 yaitu 

sebagai berikut : 
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“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang 

mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman.” (Q.S Ash-

shuara [26]: 215) 

 

h. Pemaaf 

 Memaafkan, menahan amarah dan berlaku ikhsan sifat-sifat 

ini perlu dimiliki oleh pemimpin karena ia selalu berhadapan 

dengan sikap, persoalan dengan tipe manusia, kadang-kadang ia 

berhadapan dengan gangguan, perbuatan tidak senonoh atau 

persoalan-persoalan yang membangkitkan kemarahan yang 

datang dari anggota atau orang-orang tertentu. Setiap gangguan 

terhadap jama’ah selalu melalui pemimpin. Karena itu setiap 

pemimpin harus menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf, menahan 

amarah, dan berbuat ikhsan. 

i. Menempati janji 

 Menempati janji dan sumpah setia, Akhlak seperti ini 

diperlukan oleh setiap muslim, terutama mereka yang bergerak 

dalam amal Islam. Sebuah lembaga institusi Akhlak ini dapat 

melahirkan kepercayaan dapat melahirkan kepercayaan dalam 

gerakan tolong menolong dan akan membuahkan hasil yang ingin 

dicapai. Allah SWT berfirman dalam qur’an surat Al-Fath [48]: 

10 yaitu sebagai berikut : 
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“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada 

kamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia 

kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, Maka 

Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia 

melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan 

Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan 

memberinya pahala yang besar.” (Q.S Al-Fath [48]: 10) 

 

j. Sabar 

Sifat lain yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sebab 

kepemimpinan adalah semua amalan dari ummat, dimana 

terkadang lika-liku tampak amanah akan sulit dan penuh berbagai 

persoalan yang berlawanan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi 

kesabaran, dan ketabahan sangat diperlukan bagi orang-orang 

yang mengemban amanah dari ummat. Firman Allah dalam Al-

quran surah Al-baqarah [2]: 153 yaitu sebagai berikut :  

                           
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan 

kepada Allah dengan sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”  (Q.S Al-

Baqarah [2]: 153) 

 

k. Iffah dan Kiram 

 Iffah dan kiram adalah dua sifat yang terpuji yang harus 

dimiliki oleh pemimpin. Sifat ini melambangkan kesucian jiwa 
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dan tidak mudah tunduk kepada hawa nafsu dan kecenderungan 

yang mengotori jiwa. Trntunys dengan sifat ini pemimpin tidak 

menjadi gila harta. Sebab ia menyadari, gila harta akan 

melemahkan tekadnya dalam menjalankan amanahnya sebagai 

seorang pemimpin. 

l. Wara’ dan zuhud 

Wara dan zuhud, sifat ini dapat menjauhkan seorang 

pemimpin dari hal-hal yang syubhat dan meninggalkan hal-hal 

yang mengandung dosa karena takut terjebak dalam Kemurkaan 

Allah. 

m. Adil dan jujur 

Adil dan jujur, dan sifat ini sangat penting dimiliki oleh 

seorang pemimpin. Terutama kaitanya dengan kerja sama (Amal 

jamai), sebab dua sifat ini akan menjadi anggota menjadi tenang 

dan sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Tentunya dengan ini 

pula kreativitas seorang pemimpin akan semakin maju, dan 

kepercayaan ummat akan bertambah yakin kepada pemimpinnya. 
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