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ABSTRAK 
 

  

 

DesaGedung Cahya Kuningan  merupakan salah satu di Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat yang sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani 

dan nelayan, Desa Gedung Cahya Kuningan merupakan Desa terluas dikecamatan Ngambur, 

dalam hal ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah Desa harus sesuai menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa, Tetapi berdasarkan data lapangan sebuah 

peraturan yang dibuat hanyalah sebagai formalitas saja banyak peraturan-peraturan yang dibuat 

tidak berjalan dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan karena didalam pembutannya sering 

mengmbil keputusan secara sepihak bukan berdasarkan kesepakatan bersama baik antar 

pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda maupun 

masyarakat terkait lainnya. karena seharusnya adanya musyawarah yang baik antara pemerintah 

dan masyarakat sesuai dengan Q.S. An-Nissa [58] :4. 

Oleh  karena itu peneliti merasa perlu mengangkat permasalahan ini serta diteliti dan 

dikaitkan dengan pandangan Siyasah Tanfidziyah berdasarkan disiplin ilmu yang peneliti jalani. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: a. Bagaimana peran Kepala Desa dalam 

penyusunan dan penetapan peraturan Desa menurut undang-undang nomor  6 tahun 2014 di 

Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat? b. Bagaimana 

tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Kepala Desa dalam penyusunan penetapan 

peraturan Desa di Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir 

Barat? Penelitian ini bersifat kualitatif serta menggunankan jenis penelitian lapangan field 

research yang data-nya berupa data primer dan sekunder yang diambil dari observasi 

langsung,wawancara,bahan literatur maupun jurnal dan sumber online yang sesuai dengan judul  

penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait peran Kepala Desa dalam 

penyusunan Peraturan Desa yang sesuai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan 

cita-cita pendiri bangsa pada rakyat dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasah 

Tanfidziyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut.  Kegunaan 

penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada akedemisi khususnya hukum yang berkaitan 

dengan Hukum Tatanegara dalam Islam.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Dalam Undang-Undang Nomor 

Tahun 2014 di Desa Gedung Cahya Kuningan dalam realitanya Kepala  Desa kurangnya 

kerjasama dengan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, meskipun sudah menjalankan 

kewajibannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26, 

belum semaksimal mungkin tetapi sudah banyak yang paham meskipun ada beberapa 

masyarakat yang tidak mengerti tentang peraturan Desa tersebut serta kurangnya musyawarah 

yang baik dalam penentapan peraturan. karena memang untuk membangun Desa yang lebih 

baik membutuhkan proses, dengan demikin perlahan-lahan seluruh masyarakat akan mengerti 

dengan tujuan yang dibuat oleh Kepala Desa. 2. Dalam pandangan Siyasah Tanfidziyah 

pelakasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu membahas tentang pemerintahan 

Desa agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, Didalam peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah Sebenarnya sudah berjalan dengan baik akan tetapi kurangnya musyawarah yang 

baik antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya Didalam penetapan 

Peraturan Desa harus berdasarkan Rasa Adil sesuai dengan Surah An-Nisaa 58 apabila 

menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

 manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

 Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allahadalah Maha mendengar lagi 

 Maha melihat”.(QS.An-nisaa [58] : 4). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam langkah awal agar dapat menjelaskan penegasan dan memahami 

skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan judul skripsi, maka penulis perlu mengemukakan 

pengertian judul sebagai berikut: 

Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari Siyasah Tanfidziyah 

(Studi Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat). 

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Ketika seseorang 

melaksanakan hak serta kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka orang 

tersebut telah menjalankan suatu peran dalam dirinya.
1
 Siyasah Tanfidziyah 

merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tugas melaksanakan undang-

undang.
2
 Permasalahan yang ada dalam Siyasah Tanfidziyah adalah hubungan 

antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya berada dalam pihak lain serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada  dalam masyarakatnya. 

Undang- Undang nomor  6 tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan bahwa 

salah satu hak Kepala Desa adalah mengajukan rancangan peraturan Desa, begitu 

juga tentang \Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan 

                                                             
1
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta; Rajawali Pers,2012).212 

2
Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta; Kencana, 

2014).158 
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peraturan Desa bersama Kepala Desa.
3
 Maksud dari judul ini ialah untuk 

mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam penyusunan dan penetapan 

Peraturan  Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 ditinjau dari Siyasah 

Tanfidziyah. 

B. Latar Belakang Masalah 

Berlaku adil adalah salah satu prinsip Pemerintahan dalam Islam yang 

dijelaskan dalam berbagai nash Al-qur‟an maupun hadits. Prinsip ini merupakan 

akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar jika semua 

tuntutan dan aturan agama dibangun diatas dasar keadilan, begitu pula setiap 

manusia diperintah untuk berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak 

masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.
4
 Islam 

menganjurkan umatnya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat 

tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik 

dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat. Seperti dalam Al-Qur‟an 

dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa‟ 58 

                          

                         5
 

  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha melihat”. 

                                                             
3
Musfianawati, “Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraaan 

Masyarakat Miskin Melalui Peraturan Desa” Jurnal Rechtens, Vol.4 No.1 Juni-2015. 83 
4
Abu Fahmi, Hrd Syariah Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2014).20 
5
Kemenag, Al-qur‟an dan Terjemahannya, ( Bandung: PT. Syigma Exemedia 

Arkanleema, 2009).88 



 3 

 

Seperti kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab, banyak hal-hal yang bisa 

dicontoh dari seorang pemimpin seperti Umar bin Khattab, pada masa 

kepemimpinan umat Islam berada dalam masa kejayaan yang begitu memukau. 

Beliau adalah orang yang tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang 

penguasa. Tetapi beliau mengaggap bahwa memiliki kedudukan yang sama dengan 

anggota musyawarah lainnya beliau  senantiasa meminta pendapat mengenai urusan 

yang beliau kerjakan. ketika Umar bin Khattab memimpin beliau sangat gemar 

bermusyawarah dengan rakyatnya terkait dengan kebijakan yang hendak dilakukan. 

Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab dalam buku yg ditulis oleh 

Ahmad Abdul „alal-thahtawi“Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan 

tolonglah aku untuk kepentingan kalian dengan menahan diri dari menentangku, 

dan untuk kepentinganku dengan melakukan amar ma‟ruf mungkar, serta memberi 

nasihat terkait kepemimpinan yang aku jalani”.
6
 

Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus 

memiliki sikap yang bijaksana dan adil dalam menjalankan kepemimpinannya juga 

mengikut sertakan masyarakatnya. 

Dalam kajian siyasah kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-

tasyri‟iyah, yaitu kekuasaan Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan 

hukum. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surah Al-An‟am, 6: 57 (in al-

hukm illa lillah). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-

tasyri‟iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan 

                                                             
6
Ahmad Abdul Al-Thahtawi, 150 Kisah Umar ibn Al-Khattab (Jakarta: Mizan 

Digital Publishing). (Perpustakaan Online, 04 Desember 2020) 
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Pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan 

Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif. Dalam konteks ini, kekuasaan Legislatif (al-

sulthah al-tasyri‟iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Islam untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya 

berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. 

Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: 

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan dalam masyarakat Islam; 

2. Masyarakat yang akan melaksanakanya; 

3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar 

syariat Islam.
7
 

Dalam membuat dan menetapkan suatu hukum dalam negara maka dibuat 

Undang-Undang agar memperkuat semua kebijakan-kebijakan dari pemimpin dan 

masyarakatnya. Seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

mengkonstruksi kewenangan Desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan 

dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun 

dipasal 19 kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. 

Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh 

Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten/kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

                                                             
7
Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.....187 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat penjelasan 

mengenai bahwa Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dan tidak lagi 

menjadi bawahan daerah, makauntukitudimana Desa memiliki hak asal usul dan 

hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam 

perjalanan ketatanegaraan republik indonesia, Desa telah berkembang dalam 

berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 

maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 

dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan untuk menuju masyarakat 

yang adil, makmur, dan sejahtera bertujuan untuk kemaslahatan bersama. 

Dalam hal ini Desa merupakan  tingkatan paling bawah dalam 

Pemerintahan, maka untuk itu Desa diharuskan mempunyai Pemerintahan yang 

tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan 

Desa lebih maju dalam menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan 

masyarakat, maka dari itu Kepala Desa yang terdapat disuatu Desa haruslah sesuai 

dengan peraturan yang ada untuk kepentingan bersama agar tidak terjadi 

kesenjangan. Desa merupakan suatu pemukiman masyarakat yang memiliki 

populasi hingga ratusan jiwa. Secara administratif Desa adalah wilayah yang 

berkedudukan dibawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu 

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa mempunyai wilayah 

hukum yang diakui oleh peraturan Perundang-undangan. Peraturan Desa berada 

dibawah peraturan daerah tingkat II. Adapun kewenangan Desa didalam peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  meliputi: 
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1. kewenangan berdasarkan hak asal usul 

2. kewenangan lokal berskala Desa 

3.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau 

Pemerintah daerah kabupaten/kota 

4.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah profinsi, 

atau Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18 mengatur bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah, provinsi dan 

daerah provinsi itu terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap 

Provinsi,Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang berhak 

menetapkan peraturan daerah atau peraturan lainya untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. Dalam pengaturan kepentingan masyarakat, Badan 

Permusyawarahan Desa (BPD) bersama dengan Pemerintahan Desa menyusun 

peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu 

peraturan Kepala Desa dan keputusan Desa. maka untuk itu ada beberapa macam 

peraturran tingkat Desa yang penting untuk diketahui oleh para pemangku 

kebijakan diDesa antara lain: 

 a) peraturan Desa 

 b) peraturan Kepala Desa 

 c) keputusan Kepala Desa.
8
 

                                                             
8
Agustinus Arif Juono dan Wahyuni Safitri, Peran Kepala Desa Dalam Mengajukan 

Rancangan Peraturan Desa Ditijau Dari Pasal 14 Ayat 2 Butir 1 Huruf B Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 tahun 2005 tentang Desadi Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai 

Kartanegara,https://journal.uwgm.ac.id)  

https://journal.uwgm.ac.id/
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 Tomothymahoney (dalam Gary E. Hansen 1984) berpendapat bahwa dengan 

komunikasi yang semakin intensif dengan dunia luar, fungsi ganda Kepala 

Desa/lurah berkembang menjadi intermediator yang berperan penting.
9
 Dengan 

mengutamakan kepentingan bersama untuk memajukan Desa maka Kepala Desa 

berada dibaris paling depan sebagai instruksi dan mediator masyarakat kepada 

dunia luar.  

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai kewenangan 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah 

ditetapkan bersama BPD dan mempunyai kewajiban memegang teguh dan 

mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan, memelihara keutuhan negara, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, 

melaksanakan Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi dan 

nepotisme.
10

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa 

yang tata cara dan prosedur yang pertanggung jawabannya disampaikan kepada 

Bupati atau Walikota melalui Camat, kepada Badan Permusyawaratan Desa, 

Kepada Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan 

kepada rakyat.
11

 

                                                             
9
Irmayani, Peran Kepala Desa Sebagai Pelopor Pembagunan, makalah tidak 

diterbitkan, Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitass Sumatra Utara, 2002. 
10

Rudi Salamsinaga, Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts 

Praxis&Policy,( Yogyakarta: Grahailmu, 2013). 75. 
11

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amandemen. 278 
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Dalam membuat Peraturan Desa misalnya, Kepala Desa harus meminta 

pendapat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam rapat Desa, khususnya 

mengenai urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting. maka wajib 

berunding dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang 

dipandang sesepuh dan menurut adat dipandang terkemuka. Oleh Karena itu, 

Kepala Desa merupakan administrator pembangunan, administrator Pemerintahan 

dan administrator kemasyarakatan di tingkat Desa.
12

 

Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama 

dengan Badan Pemusyawarahan Desa (BPD), wewenang dan hak Kepala Desa 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26 butir 2 dan 3.  

 Dalam butir 2  Kepala Desa berwenang yaitu:  

 a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa 

 c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa 

 d. menetapkan peraturan Desa 

 dalam butir 3 Kepala Desa berhak: 

 1) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa 

 2) mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa 

Seperti perkembangan Desa Gedung Cahya Kuningan dalam urusan Desa 

memiliki perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, dalam hal ini Pemerintah 

Desa sangat berperan dalam pembangunan dan perkembangan Desa, seperti adanya 

pengobatan gratis setiap minggu dibalai Desa, pembangunan lapangan olahraga 

                                                             
12

Moh Mahfud MD,Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, cetakan pertama, 

Universitas Brawijaya Press , Malang, 2013.12 
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untuk masyarakat, pembangunan jalan untuk menuju ladang warga dan penghubung 

dengan Desa Sukabanjar. Tetapi tidak halnya dalam pembuatan peraturan Desa,  

Kepala Desa dan BPD tidak melibatkan masyarakatnya dalam pembuatan peraturan 

Desa, hal itu menimbulkan kemarahan masyarakat kepada Pemerintah Desa yang 

tidak bermusyawarah kepada tokoh-tokoh di Desa, maka menimbulkan penolakan 

dari masyarakat untuk pembuatan peraturan Desa tersebut, maka 

bermusyawarahlah Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh Desa untuk membahas 

rencana tersebut dan hasil rapat tersebut. Pada bulan Desember 2020 Pemerintah 

Desa mengeluarkan peraturan Desa Gedung Cahya Kuningan Nomor 05 Tahun 

2020 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan, maka dari sinilah 

kita akan mempelajari bagaimana sikap Kepala Desa dalam membuat Peraturan 

Desa tersebut dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk menjadikan Desa yang 

partisipatif dalam hal untuk kemaslahatan bersama, yang mana diberlakukan pada 

tanggal 15 Desember 2020. PemerintahDesa sangat diharapkan agar menjadi sarana 

yang efektif, baik dalammeningkatkan keberhasilan maupun menggerakkan 

partisipasi masyarakat untuk menjadikan Desa sebagai sarana yang berfungsi 

sebagai semestinya yaitu untuk kepentingan bersama. 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini berfokus pada upaya Kepala Desa dalam 

membentuk dan menetapkan peraturan Desa dalam pandangan Siyasah Tanfidziyah 

dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana peran seharusnya 

dilakukan oleh Kepala Desa dan melibatkan masyarakatnya dalam berpartisipasi 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa 

menurut undang-undang nomor  6 tahun 2014 di Desa Gedung Cahya Kuningan, 

Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat? 

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Kepala Desa dalam 

penyusunan penetapan peraturan Desa di Desa Gedung Cahya Kuningan, 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini diantaranya: 

a. untuk menjadikan acuan dan memperdalam kajian terkait peran Kepala Desa 

dalam penyusunan peraturan Desa yang sesuai dalam memperjuangkan aspirasi 

rakyat sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa pada rakyat 

b.untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dan kegunaan penelitian ini sangat penting untuk kemajuan Desa 

terutama untuk seluruh masyarakat Desa. Karena jika Pemerintah Desa tidak 

berjalan pada semestinya, maka akan menimbulkan ketidakstabilan dalam Desa. 

Oleh sebab itu peran Kepala Desa harus aktif dalam membangun Desa. Dalam 

membuat/merancang sebuah peraturan Desa, Kepala Desa harus harus melibat 

masyarakat, terutama masyarakat terpandang seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, 

tokoh agama dan tokoh pemuda. Karena  Desa Gedung Cahya Kuningan 
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masyarakatnya beragam  suku dan agama, maka jika Kepala Desa tidak bijaksana 

dalam mengambil sebuah keputusan akan menyebabkan kesenjangan dalam 

masyarakat. 

1. Secara Teoritis 

Memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu Hukum Tatanegara yang 

di asimilasikan dalam hukum Islam, terutama dalam bahasan Siyasah 

Tanfidziyah merupakan karya ilmiah dalam hukum tatanegara. Dalam penelitian 

ini penulis berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat \edepannya untuk seluruh 

masyarakat umum dan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk syarat memenuhi tugas akhir untuk 

memperoleh gelar SH dalam fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dan 

juga membantu memberi pemahaman yang jelas tentang kewenangan Kepala 

Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Desa Gedung Cahya 

Kuningan Kecamatan Ngambur, dan serta dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan selama ini., 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rujukan penelitian-penelitian 

yang pernah di teliti sebelumya. Penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan serta 

analisis perbandingan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Skripsi yang berjudul Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan 

Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Studi Di 
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Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk), rumusan 

masalah 1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan 

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Demangan dan 

Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?; 2. Bagaimana 

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Kepala Desa dalam 

penyusunan peraturan Desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk? dilakukan penelitian oleh Muhammmad 

Shinwanuddin,  penulis menyimpulkan bahwa permasalahan yang berkembang 

di Desa dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen 

keilmuan dalam masyarakat, sehingga menghasilkan rumusan yang sangat 

dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini yaitu membahas tentang kebijakan 

pemerintah dalam pembuatan peraturan desa bekerjasama dengan ulama untuk 

kemaslahatan umat muslim dan masyarakat lainnya di Desa Demangan dan 

Kedungrejo KecamatanTanjunganom Kabupaten Nganjuk. 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasan 

perumusan permasalahan yang ada dilapangan, penelitian terdahulu membahas 

tentang wewenang kepala desa untuk mengantisipasi permasalahan agar tidak 

terjadi kesenjangan dalam masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas peran 

kepala desa dalam mengatasi permasalahan di dalam masyarakat. 

2. Skripsi yang Berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Studi Di Desa Sasela Kecamatan 

Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat), rumusan masalah 1. Bagaimanakah 
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Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan 

Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2019?; 2. Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat dan Pendukung 

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan 

Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2019? dilakukan penelitian oleh Naimullah, penulis menyimpulkan 

bahwa kemandirian politik di Desa sangat dipengaruhi karakteristik Pemerintah 

Desa dan BPD. Bahwa pengawasan masyarakat di Desa Sasela sangat 

mempengaruhi pembentukan Peraturan Desa di Desa Sasela, pengawasan 

penting dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dapat 

melibatkan pemangku. Penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana kinerja 

BPD Desa sasela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dalam 

bidang aspirasi masyarakat meliputi cara menampung aspirasi masyarakat. 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian 

terdahulu membahas tentang bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

dalam pembentukan peraturan desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang 

peran kepala desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. 

3. Skripsi yang berjudul Peran Pemerintahan Desa dalam Penyusunan APBDes 

Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa 

Gedung Kelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal), 1. Bagaimana 

mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Kedungkelor 

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal perspektif  Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa? 2. Bagaimana peran Pemerintahan Desa dalam 
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penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten 

Tegal perspektif  Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 

Dilakukan penelitian oleh Dipoo Lukmanul Akbar, penulis menyimpulkan 

bahwa langkah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, 

aparatur Pemerintahan Desa Kedungkelor sangat perlu memperhatikan apa yang 

disebut dengan budaya organisasi.  Fungsi kontrol sangat dibutuhkan untuk 

melihat sejauh mana transparansi penyelengggaraan Pemerintahan Desa. 

Penelitian ini yaitu membahas masalah kerjasama masyarakat dengan 

Pemerintahan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa 

Kedungkelor untuk memenuhi prinsip-prinsip good village govermance. 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian 

terdahulu membahas tentang Peran Pemerintahan Desa dalam Penyusunan 

Peraturan Desa tentang APBDes, sedangkan penelitian ini membahas peran 

kepala dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa tentang hewan ternak. 

4. Skripsi yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan 

Peraturan Desa Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten 

Bintan. Apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat 

Toapaya selatan dalam proses penyusunan peraturan Desa di DesaToapaya 

Selatan? Dilakukan penelitian oleh Sofyan, penulis menyimpulkan bahwa 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan lembaga 

yang telah diamanatkan oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai lembaga yang berfungsi untuk penyerapan dan penyaluran 

aspirasi masyarakat, tidak berjalan sebagaimana mestinya ini terlihat, 
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masyarakat lebih dominan menyampaikan aspirasinya kepada RT setempat 

partisipasi masyarakat DesaToapaya Selatan lebih pada partisipasi tidak 

langsung. Penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana cara masyarakat 

menggunakan haknya dalam menyalurkan aspirasi terhadap Desa yang 

merupakan pemilik kedaulatan masyarakat, di Desa Toapaya Selatan Kecamatan 

Toapaya Kabupaten Bintan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang Partisipasi Masyarakat 

Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa, Sedangkan penelitian ini membahas 

tentang bagaimana Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam pembuatan 

Peraturan Desa 

H.  Metode Penelitian  

Agar memahami suatu masalah maka maka hasil penelitian yang 

dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal maka diharapkan bagi seorang 

peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian tersebut. 

Peneliti ini menggunakan metode penelitian: 

1. Sifat dan jenis penelitian 

a. Jenis penelitian  

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 

(fieldreseach), yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang 

diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di 

Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat. 



 16 

b. Sifat Penelitian 

Bersifat deskriptif Analisis yaitu yang digunakan untuk melukiskan 

secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual 

dan cermat. Metode ini hakikatnya mencari teori bukan menguji teori.
13

 

Maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara 

menyeluruh dan sistematik mengenai data-data yang didapat diambil 

sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk 

menunjang dalam pembahasan melalui analisa tentang bagaimana peran 

Kepala Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa.  

2. Sumber data penelitian 

a. Data primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung 

dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data 

primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara 

terperinci.
14

Diperoleh langsung dari Pemerintahan Desa Gedung Cahya 

Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas : struktur 

organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan atau buku-buku teori 

                                                             
13

Susiadi AS.,M.Kom.I, Metode Penelitin, (Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas 

Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014),  19. 
14

Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta : 

GRAHA ILMU, 2010). 97 
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dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.
15

yang berkaitan 

dengan dengan Judul penelitian ini. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, yang menjadi populasi adalah 

masyarakat Desa Gedung Cahya Kuningan yang mencangkup 1 Kepala 

Desa, 1 Kepala Dusun, 2 RT (Rukun Tetangga) dan 2 masyarakat. dari 

jumlah tersebut berjumlah 6 orang. Dalam penelitian ini populasinya 

adalah aparatur Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, karang 

taruna di Desa Gedung Cahya Kuningan. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan 

dapat dianggap mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

semua populasi yang berjumlah 6 orang, oleh karena itu penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data merupakan sangat penting dalam 

sebuah penelitian, karena tujuan sebuah penelitian adalah untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka teknik 

                                                             
15

Ibid… 98 
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pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

a. Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, 

dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
16

Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
17

 Dalam hal 

ini peneliti melakukan interview secara langsung baik tidak meggunakan 

struktur agar peneliti mendapatkan informasi yang seluas-luasnya yang di 

tunjukkan kepada Kepala Desa, Aparat Desa dan masyarakat Desa Gedung 

Cahya Kuningan tersebut. 

b. Obsevasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 

pengodean serangkai prilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan 

observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
18

 Maka dalam hal ini 

peneliti mengamati langsung dilapangan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan data yang telah diamati sendiri dilapangan. Tempat 

yang dijadikan observasi adalah Desa Gedung Cahya Kuningan. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, cetakan ke 9, (bandung 2019). 188 
18
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek peneliti. Namun melalui dokumen. Dokumen yang 

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, 

catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Seperti profil 

Desa Gedung Cahya Kuningan, Struktur Desa Gedung Cahya kuningan 

dan data yang berkaitan dengan judul proposal ini. 

5. Pengolahan Data 

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan diatas, maka 

peneliti dapat mengelola datanya dengan menggunakan beberapa metode yang 

akan digunakan yaitu: 

a. Pemeriksaan data (Editing) 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

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

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. 

b. Penyusunan atau sistematis data (constructing dan systematizing) 

penyusunan atau sistematis data adalah pengelompokkan secara 

sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi data 

dan urutan masalah.
19

 

6. Analisis Data 

Menurut lexyj.Moleong(2000), analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 
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uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.
20

 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya peneliti menganalisis data 

tersebut sehingga bisa mengambil kesimpulannya. Dalam menganalisa peneliti 

menggunakan metode berfikir deduktif yaitu mengangkat data fakta, peristiwa-

pristiwa yang kongkrit. Kemudian data-data dan peristiwa-peristiwa tersebut 

ditarik ke generalisasi yang mempunyai sifat khusus. 

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, peneliti dapat 

menganalisa berbagai informasi yang didapat yaitu bagaimana peran Kepala 

Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa, bagaimana peran 

efektif Kepala Desa dalam melibatkan masyarakatnya dalam membahas 

penyusunan peraturan Desa dan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta 

menganalisis peran Kepala Desa yang efektif menurut Siyasah Tanfidziyah. 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan pada setiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab yaitu: 

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan bahasan tentang landasan teori yang berisi tentang 

Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Menurut 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dittinjau Dari Siyasah Tanfidziyah (Studi 

Di Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat). 

Bab tiga merupakan laporan hasil penelitian yang berjudul Peran Kepala 

Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang 

Nomor  6 Tahun 2014 Dittinjau Dari Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Gedung 

Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat). 

Bab empat merupakan analisa data penelitian di Desa Gedung Cahya 

Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang membahas tentang 

Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Menurut 

Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 Dittinjau Dari z`. 

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. 

Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan inti dari keseluruhan isi dan juga saran 

yang diperlukan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Siyasah Tanfidziyah 

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah 

Kata Siyasah berasal dari fi‟il madi sasa yang mempunyai arti mengatur, 

mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan 

dusturi mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih 

siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. untuk 

melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). 

negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang 

menyangkut hubungan dengan negara lain (hubugan internasional). pelaksana 

tertingggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan negara 

Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh 

menyimpangdari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan 

eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.
21

 

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah 

Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-

hal sebagai berikut: 
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a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan perwakilan 

h. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

i. Persoalan wizarah dan perbandingannya 

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua 

hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun 

Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaianapun perubahan masyarakat.karena 

dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah 

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi 

dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak 

seluruhnya.
22

 

Apabila dilihat dari sisi lain siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:
23

 

1. Bidang Siyasah Tasyri‟iyah termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall 

wa al‟aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non 

muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-

Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. 
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2. Bidang Siyasah Tahfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah, wuzarah, waliy al-ahdi dan lain-lain. 

3. Bidang Siyasah Qadha‟iyyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

peradilan. 

4. Bidang Siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian. 

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, 

maka negara mempunyai tugas-tugas penting untk merealisasikan tujuan 

tersebut. 

3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah 

a. Al-Qur‟an 

Al-qur‟an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama 

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

Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di 

dalamnya. Karena Al-Qur‟an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya 

dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi 

segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak 

mencatat bahwasanya Al-Qur‟an merupakan satu-satunya sumber yang 

paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur‟an 

tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau 

perkembangan zaman terus berjalan.
24

 

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur‟an maupun Hadist, 
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moqosidu syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan 

kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran 

tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam 

hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan 

pemerintahan secara baik dan benar  

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-

Quran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan 

Agama dibangun atas dasar keadilan.Seperti keadilan dalam hak dimana 

memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan 

didalam Syariat Islam.
25

 

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat 

Allah SWT. Tentu Al-Qur‟an telah menjelaskan secara jelas didalam Q.s 

An-Nisaa‟:58. 

                            

                            

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

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

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat”. Q.s An-Nisaa‟[58]:4) 

 

Dalam ayat Al-Qur‟an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu 

senantiasa berbuat adil.Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan 

sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah.Keadilan dalam hak berarti 
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memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia 

sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. 

b. Al- Hadist 

Sebagaimana keadaannya Al-Qur‟an, Sunnah (Al- Hadist) nabi 

juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar‟iyah dan juga 

sebagai dalil hukum syara‟. kedudukan sebagai sumber hukum syara‟ atau 

ushul syar‟iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena 

didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum 

syara‟ dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum 

syara‟ didalam Al-Qur‟an terdapat kata “sunnah” dalam 16 tempat yang 

tersebar dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.
26

 

Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya disaksikan oleh 

beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan 

disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari 

perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang 

berkesinambungan.
27

 

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas 

tentang Siyasah Tanfidziyah mengenai kepemimpinan ialah:  
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َّهَُعْْنَعنٍالنَِب ْْلَْزِدي  وَعْنبَِِب َمْرََيَ أ   ُ  َرصَيالل ُه اَّللَّ َ يَُقوُل َمْن َوَّلَّ ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ َصَّلَّ اَّللَّ

ْم َوفَْقِرِِهْ اْحتََجةَ  ْمِر الُْمْسِلِمنَي فَاْحتََجَة َعزَّ َوَجلَّ َشيْئًا ِمْن أَ  َِِّتِ ْم َوَخل َعْنَحاَجِِتِ

ُ َعْنُه ُدوَن َحاَجِتِه َوخَ                 َّتِهِ اَّللَّ ل  

dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Saw Bersabda, “barang 

siapa diserahi kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kau muslim, 

namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, allah 

tidak akan memperhatikan kebutuhannya.” (Hr Abu Daud Dan At-

Tirmizi).
28

 

hadits ini merupakan hadits mu‟allaq, yaitu hadits yang pada 

permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, 

berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini 

termaasuk hadits Dha‟if.
29

 

c. Ra‟yu (Nalar) 

Ra‟yu secara etimologi artinya melihat kata ra‟yu (melihat) 

tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal 

pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh 

kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental 

yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi 

garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. 

Penggunaan ra‟yu secara kolektif, ialah hasil hukum yang 

ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang 
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penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai 

oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama 

dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang 

sama.
30

 

d. Ijma‟ 

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai 

ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, 

serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: 

ijma‟adalah  kesepakatan sejumlah ahlul halil wa „aqd (para ahli yang 

berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas 

hukum suatu masalah. 

Tingkatan kualitas ijma‟ digolongkan menjadi dua diantaranya: 

1. Ijma‟ sharih 

Yaitu ijma‟ yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu masa 

mengemukan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan 

terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui 

fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahud yang 

menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat 

mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.
31

 

Sebagian ulama berpendapat bahwa ijma‟ sharih hanya mungkin 

terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah mujtahid masih 
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terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga 

tidak sulit untuk betemu atau memutuskan suatu hukum,para ulama 

sekarang sepakat menerima ijma‟ sharih sebagai hujjah syar‟iyah 

dalam menetapkan hukum syara‟. 

2. Ijma‟ sukuti 

Ialah ijma‟ yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara 

seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum 

suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut 

tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara 

seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda 

atau menyanggah.  

Ijma‟sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat 

dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa 

ijma‟sukuti itu sebagai hujah syari‟iyah yang mempunyai kekuatan 

mengikat untuk seluruh umat. 

e. Qiyas 

Qiyas merupakan suatu carara‟yu untuk menggali hukum syara‟ 

yang dalam hal yang nash Al-Qurandan sunnah tidak menetapkan 

hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah 

mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam 

setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional 

ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT.Secara etimologi, qiyas berarti 

mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya.Qiyas menurut 
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terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa 

ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui 

dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari 

keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam 

penetapan hukum atau peniadaan hukum. 

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:
32

 

a) Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far‟u) lebih 

kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah 

dijelaskan dalam nashAl-Quran tentang keharaman melakukannya 

dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah 

banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila 

melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji 

begitupun juga dengan sunnah. 

b) Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum 

cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga 

dengan qiyas pi ma‟na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) 

yakni Al-Qurandan Hadist nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), 

danqiyas bin nafsi al-Fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas 

dalam kategori qiyas musnawi jelas berbeda dengan qiyas 

sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada 

hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan 

perkategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa. 
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Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna 

pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih 

kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat 

dengan pendapat qiyas ini. 

c) Qiyas al-Adhaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya 

(far‟) lebih lemah daripada  dalamkitab ar-Risallah Imam Syafi‟i 

membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma‟na (analogi 

yang didasarkan sebab hukum dan qiyas al-Syaba) analogi yang 

disasarkan pada kemiripan. 

4. Pembagian kekuasaan al-sulthah al-Tanfidziyah 

a. Imamah/Imam 

Dalam fiqih siyasah, kata imamah biaasanya diidentifikasikan 

dengan khilafah. keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan 

tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan 

dikalangan Syi‟ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer 

penggunaannya dalam masyarakat Sunni.  

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya 

umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. 

jadi 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 shaleh maupun tidak.
33
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b. Khilafah/Khalifah 

 Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan 

Islam  yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan 

segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 

Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau 

disebut juga dengan imam a‟zham yang sekaligus menjadi pemimpin 

negara Islam sedunia atau disebut dengan khilafat al-muslim. 

c. Imarah/Amir 

 Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti ke‟ miraan atau 

pemerintahan. kata mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar 

bagi penguasa daerah atau gubernur,juga sebagai komando militer (mir al-

jaisy, serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti amirul mukminin, amirul 

muslimin, amirul al-umar. sedangkan dalam kamus inggris diartikan 

sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. 

berdasarkan makna-makna tersebut, mir di definisikan sebagai seorang 

penguasa yang melaksanakan urusan. 

 secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas 

muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah bani sa‟idah. gelar mirul 

mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab. 

pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah 
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pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti 

dinasti ulun.
34

 

d. Wizarah/Wazir 

Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti at-tsuql atau berat. 

dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas 

kenegaraan yang berat. kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan 

pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, 

wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai 

departemen dalam pemerintahan. dalam First Encylopedia Of Islam 

disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. 

Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “vicira” yang berarti 

orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah 

nama suatukementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat 

yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik 

demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.
35

 Ada 

dua macam wazir yaitu sebagai berikut: 

1. Wizarah al-tahwidziyah (kementerian delegatori) 

 adalah wazir yang diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan 

urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan 

ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. 

Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik 
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langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak 

memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam 

juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal: pertama, penentuan putra 

mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk 

wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk 

imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.
36

 

2. Wizarah al-tanfidziyah (kementerian pelaksana) 

 Adalah wizar yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan 

oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. 

Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh 

khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.
37

 

Dalam Surah Ali-Imran  3:159, Allah SWT memerintahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para 

sahabat. 

                       

                         

            

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 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[246]. Kemudian 

apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

                                                             
36 Ibid...169 
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Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”. 

 

Asbabun Nuzul: 

Menurut Imam Abu Bakar diambil dari kisah Nabi Muhammad di 

saat perang badar. Bahwa waktu itu, nabi mengajak Abu Bakar dan 

Sayyidina Umar Bin Khattab untuk bermusyawarah terkait tawanan perang 

badar. Abu Bakar memberikan usulan kepada Nabi Muhammad. Agar 

tawanan dikembalikan lagi kepaada keluarganya dengan syarat membayar 

tebusan. Sedangkan usulan Sayyidina Umar agar para tawanan harus 

dihukum dan yang mengeksekusi keluarganya sendiri. 

Menanggapi usulan dua sahabat, Nabi Muhammad mengalami 

kesulitan dalam pendapat mana yang mau digunakan. Maka sebab itu 

turunlah Surah Ali-Imran ayat 159, sehingga Nabi Muhammad mengambil 

keputusan Abu Bakar Shidiq.
38

 

Ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya 

kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan 

sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam. 

Ibnul Qayyim berpendapat: Dasar syariat ialah kemaslahatan 

hamba di dunia dan akhirat. Semua bentuk syariat memenuhi rasa 

keaadilan, rahmat dan mengandung hikmah. Setiap masalah yang 

menyimpang dari aspek keadilan , tidak terpenuhinya unsur rahmat dan 

merebaknya bentuk-bentuk mafsadat dan kesia-siaan bukan dinamakan 

syariat. Syariat itu ialah keadilan Allah diantara hamba-hamba Nya, 
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rahmat Allah antara makhluk Nya, bayangan Allah di bumi Nya, dan 

kebenaran Rasul Nya.
39

 

 Dalam konsep Siyasah Dusturiyah yang terpenting dalam 

Pemerintahan yaitu memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban 

serta keamanan agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan 

tentram dan aman. Pemerintahan juga merupakan bagian utama dalam 

pelayanan masyarakat dengan perlakuan yang adil tanpa terkecuali. 

Khalifah wajib mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasululah 

serta menerapkan hukum-hukumannya jika khalifah tidak lagi menjaga 

syariat dan tidak menerapkannya maka ia wajib untuk dipecat. Seorang 

khalifah dapat mundur dari jabatannya apabila: 

1. Keadilain yang ternoda yaitu karena faktor mengikuti syahwat yang 

berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh seperti 

mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran akibat menuruti 

syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu. 

2. Syubhat adalah menyalahi kebenaran, Syubhat menghalangi seseorang 

untuk diangkat menjadi khalifah dan memutuskan kepemimpinannya. 

Cacat tubuh seorang khalifah juga dapat memutus kepemimpinannya 

seperti cacat panca indra, cacat anggota tubuh dan cacat perbuatan.
40
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B. Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

1. Pengertian Pemerintahan Desa 

Secara etimologi Pemerintah dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur 

rakyat dan Pemerintah, yang keduanya ada hubungan. 

b. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi Pemerintah yang berarti badan 

atau organisasi yang mengurus. 

c. Setelah ditambah akhiran”-an” menjadi Pemerintahan, yang berarti 

perbuatan, cara atau prihal. 

Sebutan kata atau istilah tersebut menujuk pada penguasa atau pejabat 

misalnya mulai dari Presiden sampai tingkat Kepala Desa atau Kepala 

Kelurahan.
41

Menurut U. Rosenthal (1978) de bestuurswetenschap is de 

wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie ven interneen externe 

werking van de structuren en prosessen. (ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang 

menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur 

dan proses Pemerintahan umum).
42

Artinya semua orang yang memegang 

jabatan disebutlah Pemerintah atau Pemerintahan, tetapi orang yang bekerja 

didalam lingkungan Pemerintah atau Pemerintahan disebut orang 

Pemerintahan. 

Kemudian istilah Pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat ditinjau 

dari tiga aspek yaitu: 
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1) Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika),  Pemerintahan berarti segala 

kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan 

berlandaskan pada dasar negara; 

2) Ditinjau dari aspek struktural fungsional, Pemerintahan mengandung arti 

seperangkat fungsi negara, yaitu satu sama lain saling berhubungan secara 

fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi 

tercapainya tujuan negara; 

3) Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka Pemerintahan 

berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.
43

 

Desa dalam struktur Pemerintahan negara kita merupakan suatu 

Pemerintahan negara terendah, berada langsung dibawah Kecamatan sehingga 

merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan Pemerintahan.
44

 Karena 

posisi penyenggaraan Pemerintahan Desa berada dibagian yang langsung 

berbaur dengan masyarakat, maka dimata masyarakat aparatur Pemerintahan 

Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan 

dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan 

penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipandang kurang pada tempatnya 

akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat.
45

 

Kembali pada konsep Pemerintahan Desa sejatinya merupakan 

Pemerintahan paling dekat dengan masyarakat di tingkatan paling bawah 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 2, 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai lingkup dilakukan oleh 

Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang 

Desa penyenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: 

a. Kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam 

setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Tertib penyenggaraan Pemerintahan: adalah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelengaraan Pemerintahan Desa; 

c. Tertib kepentingan umum: adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 

d. Keterbukaan: adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak deskriminatif 

tentang penyenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Proposionalitas: adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
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f. Profesionalitas: adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. Akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Efektifitas dan efesiensi: adalah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan yang dilaksanakan harus beerhasil mencapai tujuan yang 

diinginkan masyarakat Desa; 

i. Kearifan lokal: adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan 

kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umum; 

j. Keberagaman: adalah penyelenggaraan pemeintahan Desa  yang mengikut 

sertakan kelembagaanDesa dan unsur masyarakat Desa; dan  

k. Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 

mengikusertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
46

 

2. Perangkat Desa 

Perangkat Desa berkedudukan sebagai  unsur pembantu kepala Desa, 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 48 

dan 49 yaitu: 

Pasal 48 

Perangkat Desa terdiri atas: 

a. Sekretariat Desa; 
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b. Pelaksanaan kewilayahan; dan 

c. Pelaksana teknis. 

Pasal 49 

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas 

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama 

Bupati/Walikota. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 

Kepala Desa 

Larangan bagi perangkat Desa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 pasal 51 yaitu: 

a. Merugikan kepentingan umum; 

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 

pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya; 

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; 

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
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f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan; 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanyepemilihan uman dan/atau 

pemilihan Kepala Daerah; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa 

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

C. Fungsi, Kinerja dan Peran Kepala Desa 

1. Fungsi Kepala Desa 

Fungsi Kepala Desa yaitu: 

a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri 

b. Menggerakaan partisipasi masyarakat 

c. Melakasanakan tugas dari Pemerintah diatasnya 

d. Keamanan dan ketertiban masyarakat 



 43 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pemerintah diatas Kepala 

Desa bertanggung jawab Kepada: 

1) Bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II 

2) Memberikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada 

Lembaga Musyawarah Desa.
47

 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 butir keempat, 

mengatakan fungsi kepala Desa yaitu: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, tranparan, 

profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan 

nepotisme; 

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sseluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

i. Mengelola keuangan dan Aset Desa; 
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j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup; dan  

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 

Dalam pasal 29 Kepala Desa dilarang: 

a. Merugikan kepentingan umum; 

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 

pihak lain dan/atau golongan tertentu 

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 

d. Melakukan tindakan deskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; 

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya; 

g. Menjadi pengurus partai politik; 

h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terrlarang; 

i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
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Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan; 

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 

pemilihan Kepala Daerah; 

k. Melanggar sumpah/janji jabatan; 

l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerjaberturut-turut tanpa alasan yang 

jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun kedudukan Kepala Desa yaitu: 

a. Alat Pemerintah 

b. Alat Pemerintah Daerah 

c. Alat Pemerintah Desa 

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 

pelanikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan 

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala Desa berhenti 

karena 3 hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 40. 

2. Kinerja Kepala Desa 

Dalam melakukan penilain kerja seseorang diperlukan tolak ukur yaitu 

standar. Standar dapat dianggap sebagai pengukur yang ditetapkan, sesuatu 

yang harus diusahakan, sebuah modal yang harus diperbandingkan, suatu alat 

akan membandingkan antara satu hal dengan hal lain. Dengan penentuan 
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standar untuk berbagai penentuan maka timbul yang disebut “standarisasi” 

yaitu penentuan dan penggunaan berbagai ukuran, tipe dan gaya tertentu 

berdasrkan suatu komposisi standar yang telah ditentukan. 

Penilaian menggunakan standar sebagai alat ukur yang dicapai dan 

prilaku yang dilakukan baik di dalam maupun diluar pekerjaannya. Indikator 

untuk mengukur kinerja seseorang secara individu ada delapan indikator, yaitu 

menurut Gomes sebagai berikut: 

a. Quantity of work (kuantitas kerja) 

Merupakan jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu perode waktu yang 

ditentukan 

b. Quality of work (kualitas kerja) 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapannya 

c. Jow knowladge (pengetahuan kerja) 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan  

d. Creativeness (kreatifitas) 

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan keterampilan  

e. Cooperation (kerjasama) 

Kesediaan kerjasama dengan orang lain 

f. Dependability (keteguhan) 

Kesaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja 

g. Initiative (prakarsa) 
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Semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas barrudalam memperbesar 

tanggungjaawabnya 

h. Personal Qualities (kualitas pribadi) 

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan dan integritas 

pribadi.
48

 

3. Peran Kepala Desa dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa 

Kepala desa mempunyai tugas berat dalam membentuk suatu tatanan 

masyarakat yang sadar akan hukum salah satunya partisipasi dalam melibatkan 

diri membuat suatu produk hukum dalam desa yang dipimpinnya, dalam 

penyusunan peraturan desa kepala desa selalu mengutamakan kepentingan 

yang masyarakat desa bisa rasakan dan dirasakan oleh masyarakat desa 

lainnya. 

Untuk mewujudkan dan melaksanakan peran sebagai seorang Kepala 

Desa, maka Kepala Desa yang sudah terpilih harus memiliki sifat 

kepemimpinan, teknik dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan 

organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta 

ditopang oleh kekuasaan yang tepat. Dengan arti lain wewenang merupakan 

kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau 

perbuatan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Sehingga dalam 

penyusunan Peraturan Desayang dilakukan Kepala Desa harus sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku, namun jika dalam penyusunan tersebut atas 

nama kekuasaan (power) tanpa mengutamakan timbal balikuntukkemakmuran 
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serta kesejahteraan masyarakat, maka kekuasaan diartikan kesewenang-

wenangan (onwetmatig).
49

 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka 

secara hukum memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karna itu 

maka dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak: 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa; 

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; 

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat Desa. 

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 

maka Kepala Desa berkewajiban: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
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f. Melakasanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, 

korupsi dan nepotisme; 

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan 

Desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

i. Mengelola keuangan dan aset Desa; 

j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan mmelestarikan 

lingkungan hidup; dan 

p. Memberikan informasi kepada masyrakat Desa. 
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