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ABSTRAK

Ketua RT dan Ketua RW mempunyai peran yang sangat penting dalam
upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana telah
dijelaskan pada Pasal 7 Ayat 1 Permendagri No 18 Tahun 2018 Ketua RT/RW
mempunyai tugas diantaranya, membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan
pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan
dan perizinan, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Namun
pada Implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran
Kepemimpinan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) yang telah diatur
dalam Permendagri belum dapat direalisasikan secara utuh. Berdasarkan uraian
latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai
berikut: Bagaimana Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1
tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
(RT/RW) Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar? Bagaimana tinjauan
fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga (RT/RW) Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar?
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research)
yang bersifat deskriptif analisis yaitu memuat deskriptif , gambaran atau lukisan
secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat. Penelitian ini
bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan
dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur’an, Hadist,
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen, serta karya ilmiah
lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya di analisis dengan
cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis pendekatan
induktif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kemudian penulis
melakukan analisis data sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian adalah
sebagai berikut: Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1
terkait peran dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW sudah terlaksana dengan baik
tetapi masih ada beberapa Ketua RT/RW yang belum mengetahui isi Permendagri
No 18 Tahun 2018. Isi peraturan, informasi, dukungan, pembagian tugas yang
tertuang di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 belum menjelaskan secara
terperinci. peran dan fungsi Ketua RT masih ada yang belum menjalankan
tugasnya dengan baik, karena masih ada Ketua RT yang kurang berkoordinasi
dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan
tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya. Selain itu dari
hasil penelitian juga ditemui adanya Ketua RT yang menyalahi fungsinya sebagai
Ketua RT melakukan penyelewengan terhadap pajak bumi bangunan warga.
Pelaksanaan tugas Ketua RT, adanya ketua RT yang menjalankan tugasnya tidak
sesuai dengan apa yang diajarkan dalam fiqih siyasah yang mencerminkan
kepemimpinan yang tidak baik.
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MOTTO

ُوف َويَ ْنهَ ْى َن َع ِه
َ ىن إِلَى ْال َخي ِْر َويَأْ ُمر
َ َو ْلتَ ُك ْه ِم ْن ُك ْم أُ َّمةٌ يَ ْد ُع
ِ ُون بِ ْبل َم ْعر
ُىن
َ ك هُ ُم ْال ُم ْفلِح
َ ِْال ُم ْن َك ِر ۚ َوأُو َٰلَئ
Artinya : ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menurut kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung”
(Qs. Ali Imran:(3)104).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu
mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini
adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap
Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar)”
Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut
sebagai berikut:
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab
musabab, duduk perkaranya).1
2. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.2
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.3

1

Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa IndonesiaPN (Jakarta: Balai Pustaka 1997), h. 39.
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), h. 4.
2

1

2

4. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjelaskan
bahwa:
(1) Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
(2) Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan
dan perizinan
(3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa4
5. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia
menjalankan suatu peranan.5
6. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tegolong pada jenis yang
sama berdasarkan sifat atau pelaksanannya.6
7. Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu
pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang
dipimpin atau atau pengikut-pengkutnya), sehingga orang lain tersebut
bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin sebagai
kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial.
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Desa atau Lurah.
3

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo 2020), h. 70.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dsan Lembaga
Adat Desa Pasal 7
5
Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Edisi Baru : Rajawali Pers, Jakarta, 2009), h.
212-213.
6
https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi
4

3

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini
adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyasah
Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri No 18 Tahun 2018
Tentang

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

(Peran

dan

Fungsi

Kepemimpinan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Di Desa Adi
Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.
B. Latar Belakang Masalah
Negara

Indonesia

adalah

Negara

berdasarkan

atas

hukum

(rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.7 Negara Republik Indonesia sebagai negara
kesatuan

menganut

asas

desentralisasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah

untuk

menyelenggarakan

otonomi

daerah.8

Dalam

menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan
rakyat,

pemerintah

daerah

menjalankan

program

pemberdayaan

masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan
ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.
Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang di dalam ketentuan
Undang-undang No.9 Tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah dimana
pembentukan Undang-Undang ini menggantikan UU NO 32 Tahun 2004
7

Efa Rodiah Nur, “Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai
Media Menuju Keadilan”. Jilid 45 No 02. 2, April 2016.
8
Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 1.

4

dan UU No 23 Tahun 2014 tentang 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 Negera Kesatuan
Republik Indonesia.
Pengurus

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

dalam

Pasal

7

menyebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan,
membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan
perizinan dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Pelaksanaan peran dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun warga
dalam Pasal & yang telah disebutkan diatas seringkali mengalami kendala
atau hambatan, diantaranya informasi pasal 7 tersebut tidak sampai kepada
Ketua RT/RW, komunikasi yang tidak baik antara Ketua RT/RW dengan
Kepala Desa, dukungan dari pemerintah daerah akan kepemimpinan Ketua
RT/RW masih kurang dimana Ketua RT/RW kurang dilibatkan dalam
kegiatan-kegiatan penting di kelurahan.
Mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan
pemantapan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat
otonomi daerah diperlukan seorang pemimpin. Istilah pemimpin dalam Al-

5

Qur‟an adalah, antara lain, Ulil Amri.9 Sebagaimana sesuai dalam firman
Allah Surah An-Nisaa‟ ayat 59 sebagai berikut:

َٰٓ
۟ ٱَّللَ َٔأَ ِطيع
۟ يٍ َءايُُ َٰٕٓ ۟ا أَ ِطيع
َّ ُٕا
ُٕا ٱنشَّ عُٕ َل َٔأُ ۟ٔ ِنى ْٱْلَ ْي ِش ِيُ ُك ْى ۖ فَئٌِ تَ ََُٰ َض ْعتُ ْى
َ َ َٰيَأَيَُّٓب ٱنَّ ِز
ك َخ ْي ٌش
َ ِاخ ِش ۚ َٰ َرن
َ ُُٱَّلل َٔٱنشَّ عُٕ ِل إٌِ ُكُتُ ْى تُ ْؤ ِي
ِ ٱَّلل َٔٱ ْنيَ ْٕ ِو ٱلْ َء
ِ َّ ٌِٕ ب
ِ َّ فِى َش ْى ٍء فَ ُش ُّدُِٔ إِنَى
ً ِٔ َْٔأَحْ َغ ٍُ تَأ
٩٥يل
Artinya : 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 (AlQur‟an) 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).
Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan
oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri.
Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan
untuk mengemban suatu urusan atau tugas. 10 Pemimpin memiliki
kedudukan sebagai pemegang kekuasaan serta harus mampu memimpin
bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab
kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya
semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab
melayani rakyat.
Lembaga yang dirancang dan dibagi berdasarkan wilayah hingga
jangkauan terkecil dibawah kelurahan, masyarakat dipimpin oleh Ketua
RT dan Ketua RW. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) adalah
organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk

9

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,
(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 105.
10
Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raiagrafindo
Persada, 1997), h. 66.
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memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat
Indonesia yang berdasarkan Kegotongroyongan dan kekeluargaan serta
untuk

membantu

Pemerintahan,

meningkatkan

pembangunan,

dan

kelancaran

pelaksanaan

kemasyarakatan

di

tugas

Desa

dan

Kelurahan.11 Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat
rukun tetangga memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah daerah.
Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah merupakan suatu unsur
terkecil dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Seorang Ketua
RT/RW

mempunyai

peran

yang

sangat

penting

dalam

upaya

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua
RT/RW adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan
yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, tidak seperti lurah atau
camat atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi
yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat
(termasuk Ketua RT/RW).
Berdasarkan pasal 7 Permendagri No.18 Tahun 2018 menjelaskan
bahwa tugas dari ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga yaitu
memelihara kerukunan hidup warga, membantu menjalankan tugas
pelayanan kepada masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan
pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni
masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, RT/RW mempunyai fungsi

11

Agus Riyanto, “Pengawasan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya
Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016”. Jurnal Jom Fisip, Vol. 4 No. 2,
Oktober 2017.
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yaitu sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama
masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian
masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.12 Maka, segala
macam peraturan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat khususnya
warga yang menjadi anggota RT/RW harus ditaati dan dipatuhi.
Dalam 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 Pemerintahan
Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelaksanaan pelayanan masyarakat
Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 permendagri No. 18 Tahun 2018
fungsi dan peran RT/RW yaitu membantu Kepala Desa dalam bidang
pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data
kependudukan dan perizinan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.13
Berdasarkan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam
Permendagri No 18 Tahun 2018 di atas dapat dilihat bahwa peran dan
fungsi Ketua RT/RW sangatlah penting dalam mendukung terlaksananya
program-program pemerintahan karena Ketua RT/RW merupakan
12

Sri Wahyuni “Optimalisasi Peran dan Fungsi RT/RW Dalam Pembangunan Desa” (On-Line)
tersedia di https://www.kompasiana.com/mawawimnoer/589888e3157b61bf40d3e92c/optimalisasi-perandan-fungsi-rtrw-dalam-pembangunan-desa (05) Agustus 2020).
13
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa Pasal 7
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membantu Kepala Desa dalam pembangunan desa. Permendagri No 18
Tahun 2018 terkait tugas dan fungsi Rukun Tetangga merupakan
pembaharuan dari peraturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya
Perda No 1 Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Tengah tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung. Pasal 12 Perda
No 1 Tahun 2017 menjelaskan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah,
lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat terdiri diantaranya RT/RW,
yang artinya Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahannya dibantu
oleh Ketua RT. Ketua RT memiliki tugas melakukan pendataan
kependudukan

dan

pelayanan

administrasi

pemerintahan

lainnya,

pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga,
pembuatan

gagasan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

dengan

mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan penggerak
swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki
tanggung jawab besar terhadap kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun
Warga dalam menjaga ketentraman dan kerukunan warga, selain itu
RT/RW juga menjadi mitra Pemerintah Desa untuk mendorong peran
warganya dalam meningkatkan kswadayaan pembangunan desanya. Ketua
RT/RW maupun pengurus yang lain tentu tak mendapatkan gaji ataupun
honor dari pekerjaannya, hanya intensif sebagai operasional diberikan oleh
desa kepada mereka, itupun diterimakan 3 bulan sekali.
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Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap
Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar).
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini yang menjadi fokus
penelitiannya adalah untuk meneliti Analisis Fiqh Siyasah Terhadap
Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar).
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan
rumusan masalah penelitian sebgai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7
Ayat 1 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga (RT/RW) Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi
Besar ?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi
Kepemimpinan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Di Desa
Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar ?
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018
Pasal 7 Ayat 1 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar
2. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi
kepemimpinan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Di Desa
Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
F. Manfaat Penelitian
Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat
dipergunakan di dalam penulisan bidang ilmu hukum khususnya
tentang Fungsi dan Peran RT berdasarkan Permendagri No 18 Tahun
2018.
2. Secara Praktis
a. Untuk dijadikan sebagai tujuan bagi peneliti selanjutnya.
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
mengetahui peranan dan fungsi RT/RW pada kelurahan dalam
pembangunan desa.
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
1. Penelitian Ema Trisia (2020) dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Ketua
RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang.
Berada dalam kategori “Kurang Baik” karena kebanyakan responden
dalam penelitian ini kurang mengapresiasi keberadaan Ketua RT
dilingkungan masyarakat, terutama dalam melaksanakan fungsinya
sebagai

pembuat

gagasan

pembangunan

dan

juga

didalam

melaksanakan akan kewajibannya sebagai Ketua RT. Dan juga
kemudian menurut responden yang berasal dari masyarakat, RT juga
merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi mereka
dalam hal pembangunan dan pelayanan masyarakat terhadap
pemerintah desa, meskipun di dalam pelaksanaannya dilapangan masih
banyak ditemukan kendala-kendala/ hambatan-hambatan di dalam
pelaksanaan terhadap fungsi Rukun Tetangga sebagai pembuat
gagasan pembangunan itu sendiri. Serta masih lemahnya juga dari
masing-masing RT/RW melakukan koordinasi dengan Lembaga
Kemasyarakatan lainnya ataupun melakukan koordinasi dengan pihak
Pemerintah desa dan Kecamatan. Perbedaan pada penelitian ini dengan
penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
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terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT). Persamaan pada
penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti
peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).14
2. Antonius Welly (2016) dengan judul “Implementasi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong
Kabupaten Kutai Timur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan
kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh
sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yaitu Implementasi
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan
Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar
Baru

Kecamatan

Muara

Ancalong

Kabupaten

Kutai

Timur

menunjukkan bahwa Kepala Desa dapat melaksanakan tugasnya. Hal
tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas: Kepala Desa dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa telah membuat Rencana
kegiatan Anggaran Desa (RKA) desa, menjalankan kegiatan
Adminitrasi Desa, dan membuat peraturan Desa. Dalam pembangunan

14

Ema Trisia, Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa Anak Talang, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Skripsi, Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum , 2020.
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adanya sumur setiap RT, renovasi Balai Desa, pengadaan tiang dan
kabel listrik ke Balai Desa. Dalam pembinaan kemasyarakatan adanya
melaksanakan kegiatan TK Cempaka, melaksanakan kebersihan
lingkungan Rukun Tetangga dan binaan secara lisan. Perbedaan pada
penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini
lebih menekankan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT) sedangkan
penelitian terdahulu membahas Implementasi Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten
Kutai Timur. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang implementasi perundangundangan.15
3. M. Wawan Dermawan (2017) dengan judul “Fungsi dan Peran Pejabat
RT Pada Kelutahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung
Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam). Hasil
Penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Ketua RT pada kelurahan
dalam pembangunan di kelurahan Karunrung berjalan dengan baik
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 pasal
15 yang berisi tentang fungsi pejabat RT untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ketua RT berperan penting sebagai pelayan
15

Antonius welly, ”Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”.
eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4. No. 2, 2016.
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public dengan bertanggung jawab penuh dalam penanganan masalahmasalah di masyarakat. perbedaan pada penelitian ini dengan
penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Tentang Peran dan Fungsi Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga
(RT). Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu
adalah sama-sama meneliti peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga
(RT).16
H. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam penelitian
lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan
dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasiorganisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.17
Disini penulis akan terjun ke lapangan dimana penulis akan
meneliti Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7
Ayat 1 Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun

16

M. Wawan Dermawan “Fungsi dan Peran Pejabat RT pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di
Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam), Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar: Skripsi, Program Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
17
Suryabrata Sumardi, Metode Penelitian, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 22.

15

Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Di Desa Adi Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar).
b. Sifat Penelitian
Sifat ini bersifat deskritif-analisis yakni penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai
subjek yang diteliti. Deskriptif yaitu metode yang bertumpu kepada
pencarian fakta-fakta dengan interprestasi yang tepat sehingga
gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis
adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan
cermat, tepat dan terarah.
2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
obervasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi
kemudian di olah oleh peneliti.18 Dalam hal ini data primer
diperoleh dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan
masyarakat Desa. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian
ini adalah Al-Qur‟an serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau informasi yang diambil
dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat dalam
18
Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method, (Depok: Rajawali Pers,
2019), h. 175.
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kepustakaan, dengan data ini maka dapat dikumpulkan data dengan
membaca

literatur-literatur,

buku-buku

referensi,

struktur

organisasi, dan lain-lain, yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.
3. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel memberikan peran yang penting dalam
penelitian, agar memudahkan penulis dalam menentukan metode
penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan
yang sama dalam ruang lingkup, dan memakan banyak waktu apabila
dikerjakan satu persatu.
a. Populasi
Populasi

digunakan

untuk

menyebutkan

seluruh

elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran
penelitian.19 Yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah Kepala Desa, Ketua RT/RW dan masyarakat yang ada di
Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah.
b. Sampel
Sampel, sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling,
penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus
sehingga layak dijadikan sample.20 Sample dalam penelitian ini

19
20

Juliansyah, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.
Ibid, h. 155.
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adalah 1 orang Kepala Desa, 6 orang Ketua RT/RW dan 6 orang
masyarakat.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Wawancara
Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan
cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan
berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam
penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Ketua Rukun
Tetangga dan Ketua Rukun Warga (RT/RW) terkait peran dan
fungsi ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga (RT/RW).
b. Metode Observasi
Metode observasi atau pengamatan langsung adalah
kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung
terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung
kegiatan penelitian sehingga di dapat gambaran secara jelas tentang
kondisi objek penelitian tersebut.21
Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang
diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi
nonpartisipasi, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak
ambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan, teknik ini
dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.

21

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabet, 2013), h. 196.
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c. Metode Dokumentasi
Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data tersimpan
dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan berupa catatan
harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan.
Dokumentasi gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lainlain. Dokuemntasi yang berbentuk karya dapat berupa gambar,
patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan metode
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara akan
lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain
dan metode observasi.22
5. Teknik Pengolahan Data
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dan
permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.23
b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda
yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan
rumusan masalah.
c. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang secara
teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan
permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir
dalam proses penelitian.

22

Ibid, h. 82.
Ammirudin dan Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 30.
23
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d. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data
menurut

kerangka

sistematika

bahasan berdasarkan urutan

masalah.
6. Analisis Data
Setelah data diperoleh, kemudian menganalisis data dengan
menggunakan

metode

deskriptif

kualitatif,

yaitu

data

yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka, hal ini
disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dengan demikian
laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi
penyajian laporan tersebut, data berasal dari naskah wawancara
lapangan, catatan, video, dokumentasi dan dokumentasi resmi.24
Penulis juga menggunakan analisis data secara induktif. Metode
induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu
pada yang umum, lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori
dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil
kesimpulan.
I. Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu
menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil
penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan
mendeskripsikan sistematika penulis sebagai berikut :

24
Muhammad Abdul, Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah, (Lampung:
Fakultas Hukum Unila , 2002), h. 12.
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BAB I. Pendahuluan
Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah,
fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.
BAB II. Landasan Teori
Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku
yang berisi teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari
pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari
pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan
dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.
BAB III. Gambaran Umum Penelitian
Bab ini berisi : (1) Gambaran umum objek seperti sejarah
berdirinya Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, pemerintahan
kecamatan Terbanggu Besar, struktur organisasi pemerintahan desa, dan
kependudukan.
BAB IV. Analisis Data
Bab ini tentang hasil penelitian mengenai (1) Implementasi
Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi
kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar. (2) Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi
Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar. Kemudian hasil penelitian dianlisis oleh peneliti.
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BAB V. Penutup
Bab terakhir berisi kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan
menyajikan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang ada hubungan
dengan masalah penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW)
Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat
RT/RW atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah

masyarakat

setempat

dalam

rangka

pelayanan

pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa atau Lurah. Sebuah RT/RW
terdiri atas sejumlah rumah atau KK (Kepala Keluarga). Rukun
Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RT dan Ketua RW
yang dipilih oleh warganya.
Lembaga kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat.
Tujuannya adalah untuk memilihara dan melestarikan nilai-nilai
kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan
Kelurahan. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajibankewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan
lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT/RW antara lain:
setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga
baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW, warga
lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW, warga
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yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda
Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua
RT/RW, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah
disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan dan
sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, kemanan,
kebersihan, dan kanyamanan lingkungan.
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

kesusuilaan. 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/RW. Apabila
anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka
sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan
orang lain.25
Dalam pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 3 ayat

25

166.

Merwy Rande Layuk, “Kepemimpinan Ketua RT”, Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2001): h.
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(1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa LKD
dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
Jenis LKD paling sedikit meliputi:26
a. Rukun Tetangga
b. Rukun Warga
c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
d. Karang taruna
e. Pos pelayanan terpadu
f. Lembaga pemberdayaan masyarakat
B. Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)
Pengurus RT/RW merupakan sebuah pekerjaan sosial dimana
sebagai pekerjaan pengabdian yang tidak bisa mengharapkan sesuatu
pamrih atau imbalan darinya. Rukun Tetangga dan Rukun Warga
(RT/RW) memiliki peran besar dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
RT/RW merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memahami
semua kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di
lingkungannya.
RT/RW memiliki peran yang cukup besar, menentukan dan
memiliki arti yang sangat penting. Dimana RT/RW tidak hanya
mengemban fungsi-fungsi sosial, namun juga menjalankan serangkaian
tugas yang diamanahkan oleh Pemerintah. Dengan artian lain
membantu kelancaran tugas-tugas Pemerintah.

26

Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
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Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas
dan fungsi ketua RT/RW, maka dibentuk pasal yang mengatur tentang
tugas dan fungsi RT/RW sebagaimana tertera di Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 7. Dalam menjalankan
tugas sebagai penyelenggara pemerintah, Pejabat RT/RW mempunyai
fungsi sebagaimana yang tertera di pasal 7 yaitu:
a. Membantu

Kepala

Desa

dalam

bidang

pelayanan

Kepala

Desa

dalam

menyediakan

pemerintahan;
b. Membantu

data

kependudukan dan perizinan; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
C. Pengertian dan Sumber Fiqh Siyasah
Fiqh berasal dari fuqaha-yafquhu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian
fiqh adalah “paham yang mendalam”.27 Fiqh secara etimologis adalah
keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si
pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud
perkataan dan perbuatan. Secara etimologis fiqh adalah pengetahuan
tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarat mengenal perbuatan
yang diperoleh dalil-dalilnya yang fashil.28
Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur,
mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,
pemerintahan dan politik. Siyasah secara etimologis dalam lisan al27

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenemedia
Group, 2014), h. 2.
28
Ibid., h.2.

26

Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara
membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah
maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang
mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan
bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. 29
Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik
membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia
pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,
peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan
dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi menusia
dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang

mungkin

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
dijalaninya.30
Sebagaimana

pelaksanaan

amanat

yang

dibebankan

oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan Desa
mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan
keadilan sebagimana dalam al-Qur‟an dijelaskan dalam surat An-Nisa
ayat 58 yang berbunyi:

َّ ٌَّ ِإ
بط أَ ٌْ تَحْ ُك ًُٕا
ِ َّللاَ يَأْ ُي ُش ُك ْى أَ ٌْ تُ َؤ ُّدٔا ْاْلَ َيبََب
ِ َُّث ِإنَ َٰى أَ ْْ ِهَٓب َٔ ِإ َرا َح َك ًْتُ ْى بَي ٍَْ ان
َّ ٌَّ َّللاَ َِ ِع ًَّب يَ ِعظُ ُك ْى ِب ِّ ۗ ِإ
َّ ٌَّ ِب ْبن َع ْذ ِل ۚ ِإ
صيشًا
َ َّللاَ َك
ِ َبٌ َع ًِيعًب ب
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
mentepkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

29
30

Ibid,. h. 36.
Ibid h. 11
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yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat”.
Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya
masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun
urusan uhkrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa islam adalah
agama yang komperhensif didalamnya ada sistem ketatanegaraan,
sistem ekonomi, sosial dan sebagainya.31
Ruang lingkup fiqh siyasah menurut Al Mawardi dalam kitabnya
Al-Ahkam al-Sulthaniyat ada 5 (lima) macam:32
a. Siyasah Dusturiyyah (siyasah perundang-undangan)
b. Siyasah Maliyah (siyasah keuangan)
c. Siyasah Qadlaiyyah (siyasah peradilan)
d. Siyasah Harbiyyah (siyasah peperangan)
e. Siyasah Idariyyah (siyasah administrasi)
Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang fiqh siyasah
menjadi 8 (delapan):
a. Siyasah dusturiyyah syar‟iyah (Politik Pembuatan Undang-undang)
b. Siyasah tasyri‟iyah syar‟iyah (Politik Hukum)
c. Siyasah qodhoiyah syar‟iyah (Politik Peradilan)
d. Siyasah Maliyah syar‟iyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
e. Siyasah idariyah syar‟iyah (Politik Administrasi Negara)

31

Munir, Subarman, Hukum Islam dan Ketatanegaraan, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI,
Cetakan Pertama: 2012), h. 65.
32
Pulungan Suyuthi, M.A. Prof. J. Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejaran dan Pemikiran. (Yogyakarta,
Ombak. 2014), h. 43.
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f. Siyasah khorijiyah syar‟iyah/siyasah dauliyah (Politik Hubungan
Internasional)
g. Siyasah tanfiedziyah syar‟iyah (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
h. Siyasah harbiyyah syar‟iyah (Politik Peperangan).33
Dari sekian uraian tentang ruang lingkup fiqh siyasah dapat
dikelompokkan menjadi

dua

bagian pokok.

Pertama, politik

perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah). Bagian ini meliputi
pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri‟iyyah) oleh lembaga
legislative, peradilan (Qodlaiyyah) oleh lembaga yudikatif, dan
administrasi pemerintahan (Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.34
Kedua,

politik

luar

negeri

(Siyasah

Dauliyyah/Siyasah

Kharijijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara
warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan
warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan
(Siyasah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar
diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan
genjatan senjata.35
Objek dari fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara
warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan
lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga
33

Ibid., h. 43.
Iqbal, Fiqh Siyasah, h. 13.
35
Ibid., h. 14.
34
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negara baik secara intern dan ekstern. Berkenaan dari objek tersebut
maka fiqh siyasah dibagi menjad beberapa bidang. Salah satunya yaitu
fiqh siyasah tanfidziyyah.
D. Al-Sultah Al-Tanfidziyyah
Kekuasaan eksekutif (al-Sultah al-Tanfidziyyah) terdapat beberapa
bentuk

kekuasaan

eksekutif

yaitu

konsep

imamah/imam,

khilafah/khalifah, imarah/amir, dan wizarah/wazir. Menurut alMaududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul
al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr
tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga
untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang
lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak
menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara
yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti
Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali
untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund
(militer), sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan), dan sebagainya yang
nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar
bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami
penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya
berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi
menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.
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Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan
untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini
mentaati Allah dan Rasul-Nya

serta

menghindari dosa

dan

pelanggaran.
1. Konsep Imamah/Imam
Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang
artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut
nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam
atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah.
Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata
imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan
imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun
tidak. al-Qur‟an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu,
seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya‟/21:73.

ث َٔاِقَب َو انص ََّٰهٕ ِة َٔ ِا ْيتَب َء
ِ َٔ َج َع ْه َُُٰٓ ْى اَ ِى ًَّتً يَّْٓ ُذ ْٔ ٌَ بِب َ ْي ِشََب َٔاَ ْٔ َح ْيَُبَٰٓ اِنَ ْي ِٓ ْى فِ ْع َم ا ْن َخي َْٰش
ۙ ٍَْ ان َّض َٰكٕ ۚ ِة َٔ َكبَُ ْٕا نََُب َٰعبِ ِذي
Artinya: Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami
wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat,
dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.
Di ayat lain digunakan kata imam-imam yang mengajak orang ke
neraka, seperti firman Allah dalam QS. al-Qashash/28:41

ٌَ ُْٔ صش
َ ُْ ُبس َٔيَ ْٕ َو ْان ِق َٰي ًَ ِت ََل ي
ِ ۚ ََُّٔ َج َع ْه َُُٰٓ ْى اَ ِى ًَّتً يَّ ْذ ُع ْٕ ٌَ ِانَى ان
Artinya : Dan Kami mereka para pemimpin yang mengajak
manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.
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Mengenai Fir'aun al-Qur‟an menggunakan frase yang mengandung
arti yang sama dengan arti imam atau pemimpin, seperti firman Allah
swt dalam QS. Hud/11:98

ظ ا ْن ِٕسْ ُد ا ْن ًَ ْٕس ُْٔ ُد
َ يَ ْق ُذ ُو قَ ْٕ َيّٗ يَ ْٕ َو ا ْنقِ َٰي ًَ ِت فَب َ ْٔ َس َدُْ ُى انَُّب َس ۗ َٔبِ ْئ
Artinya: Dan Dia Fir‟aun berjalan didepan kaumnya di hari
kiamat, lalu membawa mereka masuk kedalam Neraka. Neraka itu
seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang
memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.
Imamah menurut doktrin Syi‟ah adalah tentang kepemimpinan politik
dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang
imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi
Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari
keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk
mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai‟at menjadi khalifah,
sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai‟atan itu. Karena itu,
keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar.
Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak
membai‟atnya juga.36
Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi
dua kelompok besar yaitu Sunni dan Syi‟ah. Kelompok Sunni percaya
bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang
Syi‟ah percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan

36
Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Pearadaban di Barat
dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 117.
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Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599
M-28 Februari 661 H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi
kelompok sunni, tetapi yang pertama bagi Syi‟ah. Syi‟ah sekarang ini,
khususnya aliran isna asy‟ariyyah banyak berkembang di Iran, Iraq dan
Lebanon.
Setelah Imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan Syi‟ah
tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah Wilayat Faqih
yang diderivasi oleh Imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi
1979 di Iran. Syi‟ah 12 berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam
mereka yang kedua belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sarjana,
mujtahid, dan Ayatullah sehingga sang imam muncul kembali.
Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan
penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan
fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata
Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Imamah maudu‟atu lī khilafah alnubuwwah fī hisarah al-din wasiyyah al-dunya, bahwa pemilihan imam
dilakukan dengan ijma‟ (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib.
Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang
dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan
imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena
pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. Al-Nisa‟/4:59

ّ َٰ َٰيَٰٓبَيَُّٓب انَّ ِزي ٍَْ َٰا َيُُ َْٰٕٓا اَ ِط ْيعُٕا
ٌْ َِّللاَ َٔاَ ِط ْيعُٕا ان َّشع ُْٕ َل َٔأُنِى ْاَلَ ْي ِش ِي ُْ ُك ۚ ْى فَب
َٰ
َٰ ْ بَّلل َٔ ْانيَ ْٕ ِو
ّ َٰ تََُب َص ْعتُ ْى فِ ْي َش ْي ٍء فَ ُش ُّد ُِْٔ اِنَى
ك
َ ِاَل ِخ ۗ ِش َٰرن
ِ ّ َّللاِ َٔان َّشع ُْٕ ِل اِ ٌْ ُك ُْتُ ْى تُ ْؤ ِيُُ ْٕ ٌَ ِب
َخ ْي ٌش َّٔاَحْ َغ ٍُ تَأْ ِٔي ًْل
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada
Allah, taatlah kepada Rasul (Muhammad saw) dan ulil amri (pemegang
kekuasaan).
Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai kekusaan kepala negara
hendaklah melalui jalur khusus yakni:
a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan
melalui lembaga ahl al-hall wa al-„aqd (semacam MPR) maupun
ahl al-Syura atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan
sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala
Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di pihak lain.
Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan Syi‟ah
yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar nass
(penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh
imam sebelumnya dari keluarga ahl al-bait. Pemilihan imam
dipandang al-Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama
(fadhu kifayah), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau
duduk sebagai hakim. Konsep membentuk lembaga imamah dan
pemilihan imam menyerupai konsep “kontrak” yang melibatkan
dua pihak yaitu imam (ahl-imamah) dan rakyat atau pemilih (ahl
al-ikhtiyar), atau ahl al-hall wa al-„aqd (orang yang mengurai atau
mengikat/lembaga pemilih). Menurutnya pemilih atau lembaga
pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa
(„adalah), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan
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dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta
sehat pikiran dan kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih
kepentingan orang banyak. Disamping itu masalah pemilihan
imam, ahl al-hall wa al-aqd juga harus mempertimbangkan,
kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan
sebagian besar rakyat. Setelah ahl ikhtiyar memperoleh keputusan
mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka
menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan bay‟ah
dan

mematuhinya.

Singkatnya

fungsi

ahl-akhtiyar

adalah

mengidentifikasi orang yang akan di angkat sebagai imam.
b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang
didasarkan pada kepemimpinan Umar bi al-Khattab dari wasiatnya
Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala Negara
tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.37
Al-Mawardi seperti dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan,
bahwa boleh suksesi tanpa pertimbangan dari ahlu al-ikhtiyar,
asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya.
Dalam hal ini disebutkannya tiga pendapat, yakni:
1. Pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan ahl
al-ikhtiyar, meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya.
2. Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana sang calon
adalah putra imam.
37
Yusuf Qardawi, Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam
Perspektif al-Qur‟an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar, 1998), h. 113.
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3. Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam
kasus kedua tersebut.38
Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam harus
memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:
1. Rasa keadilan („adalah);
2. Pengetahuan („ilm);
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;
4. Sehat

tubuh

tidak

cacat,

yang dapat

menghambat

pelaksanaan tugas;
5. Berwawasan luas;
6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam
dan melaksanakan jihad;
7. Punya garis keturunan dari Quraisy.
Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan
oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis
modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang
mengutamakan
memandang

persamaan

asal-usul

atau

hak

sesama

muslim

tanpa

keturunan.

Bahkan

Nabi

Muhammad saw sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak pernah
menyatakan dengan tegas siapa yang akan menggantikan
posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab
gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih
38
Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam,
(Bandung: Pustaka Setia, 200), h. 91.
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menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam berlaku tidak
adil dan imam mengalami cacat fisik. Jika hal itu terjadi maka
harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang
baru pula.
Doktrin al-Asy‟ari membolehkan adanya dua imam pada
waktu bersamaan asal wilayah kekuasaanya terpisah jauh.
Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini,
didasarkan pada argument keagamaan, sebab bay‟ah hanya
bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika
kemudian dilakukan bay‟ah terhadap orang lain, maka kontrak
yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam
pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan
politik, dimana masa itu Abbasiyah menghadapi tantangan dari
dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab Syi‟ah
Ismailiyah.
Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:
1. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi
konsensus generasi Islam awal;
2. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat
dan melerai perteng- karan antara dua kelompok yang
bertikai;
3. Memelihata kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga
rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
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4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia
dari penindasan dan perampasan;
5. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan
(serangan) musuh;
6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar
mereka menjadi muslim atau ahl al-zimmah (non muslim
yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
7. Mengumpulkan fay‟ (rampasan dari musuh bukan perang)
dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari‟ah
maupun yang wajib menurut ijtihad.
8. Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait al-Mal, dengan
memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit,
tapi seimbang dan proporsional)
9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan
urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang
yang bias dipercaya;
10. Melakukan

pengawasan

terhadap

urusan-urusan

pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur
kehidupan umat dan memelihara agama.
Selama

seorang imam

mampu

melaksanakan

tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi
syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan
loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya. Tetapi
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jika

tidak,

maka

sangat

memungkinkan

terjadinya

pemberhentian imam dari jabatannya.
Dalam

kekuasaan

imam

ada

empat

macam

(lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing
berbeda, yakni:
1. Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas
umum/para menteri (wazir), tugas mereka mewakili imam
dalam semua urusan tanpa pengecualian.
2. Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas
khusus/para pemimpin wilayah (amir).
3. Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim
kepala (qadi al- qudat), pemimpin tentara, penjaga
keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab
pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masingmasing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
4. Lembaga yang kekuasaanya khusus dalam tugas-tugas
khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan
komandan militer daerah.
2. Konsep Khilafah/Khalifah
Khilafah

dalam

terminologi

politik

Islam

ialah

sistem

pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah
saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah
Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat
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Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a‟zham yang sekaligus
menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut
dengan Khalifat al-Muslimīn. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud
bila :
1. Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh
umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem
Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan
(warisan).
2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (watan) yang dikuasai
penuh oleh umat Islam.
3. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata
lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari
Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur‟an dan
Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata,
ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
4. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung,
berbai‟ah dan tunduk pada Khalifah (pemimpin tertinggi) dan
Khilafah (sistem pemerintahan Islam).
5. Khilafah yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping
bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu
dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau
kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam
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secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas
bumi.
Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam AlSultaniyyah mengemukakan, bahwa objek imamah (kepemimpinan
umat Islam) itu ialah untuk meneruskan khilafah nubuwwah
(kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur
semua urusan duniawi umat Islam.
a.

Syarat-syarat sebagai Khalifah
Karena Khalifah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan

hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan
bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi
umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam)
maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa
seorang Khalifah itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat
ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan
petunjuk al-Qur‟an, Sunnah Rasul Saw. dan juga praktek sebagian
Sahabat, khususnya Khulafaur al-rasyidin setelah Rasul saw, yakni
Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, raḍiyallahu „anhum ajma‟in.
Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-Syanqiti, paling
tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh
seorang: Khalifah
1. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan
kebersihan akidahnya.
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2. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw
bersabda: “Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra-atun
(Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita
sebagai pemimpin).”
3. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin
dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin
dirinya, apalagi memimpin orang lain.
4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum
mampu memahami dan memenej permasalahan.
5. Sampai ke derajat Mujtahid. Karena orang yang bodoh atau
berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya
seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul
Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah
kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat
Mujtahid tentang Islam.
6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan
kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak
(sah) bagi orang-orang yang zalim.
7. Profesional (amanah dan kuat). Khilafah itu bukan tujuan, akan
tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari‟atkan
seperti menegakkan Agama Allah di atas muka bumi, menegakkan
keadilan,

menolong

orang-orang

yang

yang

dizalimi,

memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang
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memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang
yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut
tidak boleh diangkat menjadi Khalifah. Sebab itu, Imam Ibnu
Badran ra., bahwa pemimpin- pemimpin Muslim di negeri-negeri
Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah
dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak
mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan
syar‟ait Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang
yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal
memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu
Badran menjelaskan, bahwa mana mungkin orang-orang seperti itu
menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut
(Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para
pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas
pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam,
tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan
taat fi al-mansyat wa al-makrah dalam situasi mudah dan situasi
sulit), kendati digelari dengan Khalifah.
8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah
fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah
kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu
mampu menjalankan tugas besar untuk kemaslahatan agama dan
umatnya? Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain.
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9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalifah.
Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung
jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam. Ini
yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji: “Dulu aku
adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika
aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah menelantarkan
(onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata:
Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas
merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang
aku takuti selain Allah.”
10. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir,
Bin Kinanah, Bin Khuzai‟ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya
berlaku jika memenuhi syarat-sayarat sebelumnya. Jika tidak
terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi
persayaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi
Khalifah.39
b.

Sistem Pemilihan Khalifah
Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafāu al-

rāsyidīn sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah kepemimpinan
Nabi Muhammad Saw.

sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di

bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Hamid II yang berpusat di
Istambul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan
39
Muhammad Abid al-Jabiri, Agama Negara dan Penerapan Syariah (Yogyakarta: Fajar Pustaka
Baru, 2001), h. 64.
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Khalifah.40 Pertama, dengan sistem Wilayat al-„Ahd (penunjukan
Khalifah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab
yang ditunjuk oleh Abu Bakar.
Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada
Khalifah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majlis
Syura. Sedangkan anggota Majlis Syura itu haruslah orang-orang yang
shaleh, faqih, wara‟ (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat
mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan
dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara
seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan
seterusnya. Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan
seorang Khalifah haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan
sebelumnya. Kemudian, setelah sang Khalifah terpilih, umat wajib
berbai‟ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau
warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalifah di zaman
Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena
bertentangan dengan banyak dalil Syar‟i dan praktek Khulafau alrasyidin.
c.

Tugas dan Kewajiban Khalifah
Pada dasarnya tugas dan kewajiban Khalifah itu sangat berat.

Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam
tertentu, akan tetapi mecakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan

40

Abdul Syukur Al-azizi, op.cit., h. 347
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kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah
atau mu‟amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem
Agama atau syari‟ah dan managemen urusan duniawi umat. Tanggung
jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetpi mencakup
urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam
negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat
melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir.
Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun
bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan
rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (rahmatan li al-„alamin).
Secara umum, tugas Khalifah itu ialah
1. Tamkin Dinillah (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhaiNya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundanganundangan dalam semua aspek kehidupan.
2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan
Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada
dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
3.

Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan
syirik (QS.An Nur: 55).

4.

Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur‟an, termasuk
Sunnah Rasul saw., dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri,
keluarga dan orang- orang terdekat sekalipun (QS. An-Nisa:‟135,
Al-Maidah: 8 & 48, Shad: 22 & 26)
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5. Berjihad di jalan Allah.
3. Konsep Imarah/’amir’
Term Imarah merupakan maṣdar dari amira yang berarti
ke‟amiraan atau pemerintahan. Kata amir bermakna pemimpin. Istilah
amir di masa Rasul dan Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar
bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer
(amir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amirul
Mukminin, Amirul Muslimin, Amir al-Umara. Sedangkan dalam kamus
inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala
dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, āmir didefinisikan
dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.
Secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin
komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai saqifah Bani
Sa‟idah. Gelar amirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada
khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak amir
membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan
mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Tulun.
4. Wizarah/Wazir
Istilah wizarah bisa berasal dari kata wizr artinya beban, karena dia
mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat
mengadu, kembali (malja‟) karena raja minta pendapat atau bantuan
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dari wazir, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat
posisinya dengan wāzir seperti badan dengan punggungnya.41
Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur‟an,
sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wazir
bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika
dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh.
Menurutnya ada dua macam wizarah (kementrian) yakni:
a. Wizarah al-Tafwiḍ (Kementrian Delegatori)
Adalah wazir oleh imam diserahi tugas/wewenang tentang
pengaturan urusan- urusan (Negara

dan pemerintahan)

berdasarkan pikiran dan ijtihad para wāzir sendiri maupun
mengikuti

pendapat

para

hakim. Namun juga

berhak

manangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun
mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak
memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah
juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra
mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan
imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk
wazir, sementara wāzir tidak bisa mencopot orang yang
ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi wazir
adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab

41
Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mu jam alMasa id al-Kitab al-Arabi Baina Yadayik, (Malang: tp, 2012), h. 203.
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(keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni
mampu mengurus perang dan perpajakan.
b. Wizarah al-Tanfiz (Kementrian Pelaksana)
Adalah 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 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.
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 tafwid dengan wazir
tanfiz, yakni:
1. wazir tafwīd bisa menentukan hukum sendiri dan boleh
menangani kasus- kasus kezaliman.
2. wazir tafwid bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);
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3. wazir tafwid bisa memimpin tentara dan mengurus perang;
4. wazir tafwid bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang
ada di bait al-mal. 42
Kempat wewenang ini tidak dimiliki oleh wazir tanfiz. Karena
perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat
yang harus dipenuhi wazir tafwiḍ, yakni:
1. wazir tafwid haruslah seorang yang merdeka;
2. wazir tafwid harus memiliki pengetahuan tentang syari‟at;
3. wazir tafwid harus mengetahui masalah-masalah yang
berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.
Selain itu baik wazir tafwid maupun wazir tanfiz, memiliki
kewenangan dan persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi,
seorang khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang wāzir
tanfīẓ, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

42
Ibnu Taymiyyah, al-Siyasah al-Syar‟iyyah: Fi Islahi al-Ra‟I wa al-Ra‟iyyah (Libanon: Dar alMa‟rifah: 1969), h. 121.
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