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ABSTRAK 

 

Pembentukan peraturan daerah untuk mendorong dan mengoptimalkan 

pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan peraturan 

daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal. Terbelakangnya 

daerah  di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi, Dimana 

daerah tersebut masih jauh berbeda dalam hal pembangunan infrastruktur 

pembangunan. Dalam fiqh siyasah masalah ini juga masuk dalam lingkup siyasah 

dusturiyyah. Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam fiqh siyasah 

dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. 

Beberapa tahun terakhir yakni dari tahun 2017 kegiatan pembangunan ini menjadi 

pusat perhatian karena telah terjadi keterlambatan yaitu pembangunan 

infrastruktur.  

Dari latar belakang yang penulis jelaskan, Permasalahan dari penelitian ini adalah 

Bagaimana Proses Implementasi pasal 8 Perda Nomor 16 Tahun 2016 di Daerah 

Krui Kecamatan Pesisir Tengah?Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Pasal 8 Perda 

Nomor 16 Tahun 2016 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah? 

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

implementasi pasal 8 perda nomor 16 tahun 2016 tentang rencana pembangunan 

di daerah krui pesisir tengah dan menurut fiqh siyasah mengenai rencana 

pembangunan jangka mengengah. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kualitatif deskriftif dengan data primer berupa observasi atau wawancara 

ke narasumber yang sesuai dengan keriteria penelitian.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa realitas yang menjadi dasar 

perlunya kebijakan pihak dari pemerintah untuk melakukan pembangunan 

kembali yang bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat serta memenuhi janji 

bahwa pembangunan yang dijanjikan harus sesuai dengan Undang-undang dan 

peraturan yang ada. Dalam hal ini Undang-undang no 16 tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebenarnya sudah sesuai akan tetapi 

pengimplementasianya yang menyimpang dan tidak sesuai dengan undang-

undang yang ada.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi Perda di Kabupaten Pesisir 

Barat telah signifikan dimana pemerintah telah memenuhi akuntabilitas dan 

maanfaat yang jelas bagi masyarakat. Ini berarti dalam pelaksanaan Perda itu 

sendiri di Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan di atas prinsip yang 

diamanatkan Undang-undang terlebih lagi dalam Fiqh Siyasah bisa dikatakan 

masih jauh dari prinsip- prinsip kemaslahatan umat seperti pengertian konsep 

Fiqh Siyasah. 

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah pesisir barat 

terutama dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengambil 

tindakan tegas kepada badan-badan/pihak  yang tidak mengikuti aturan yang 

sudah diberlakukan dan diharapkan kepada pihak pemerintah agar dapat 
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mengikuti syariat agama islam. Karena, mayoritas penduduk di Indonesia adalah 

umat muslim. 
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MOTTO 

 

َوِاَذاَحَكْمُتْم بَ ْْيَ النَّاِس اَْن تَ ْهُكُمْوا ِانَّ اللََّه يَْأُمُر ُكْم اَْن تُ َؤدُّوا اْْلََمَنِت ِاََل اَْهِلَها 
ي ْع   ۚ   اِنَّاللََّه نِِعمَّايَِعُظُكْم بِهِ ۚ   بِاْلَعْدلِ   (٨٥َبِصي ْر ا )ِانَّ اللََّه َكاَن َسَِ

 
“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”(An-Nisaa :58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Skripsi  ini berjudul “Implementasi Pasal 8 Perda Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian 

dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang 

terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi 

pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan 

penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang 

dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.  

Implementasi pasal 8 Perda Nomor 16 tahun 2016  

 Implementasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah “pelaksanaan; 

penerapan”
1
 jadi pengertian implementasi yaitu tindakan-tindakan yang 

harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk 

menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dibentuk 

dalam bentuk perintah atau keputusan. Implementasi yang dimaksud dalam 

judul ini pelaksanaan peraturan daerah kecamatan pesisir tengah kabupaten 

pesisir barat. 

 Pasal 8 Nomor 16 Tahun 2016 tentang partisipasi masyarakat yang 

berbunyi “dalam mendorong partisipasi masyarakat”
2
 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), 

                                                             
1
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta , Cet.5,2008, Hlm.427 
2
Https//Peraturan.Bpk.Go.Id.Kabupen_Pesisir_Barat 
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Perspektif Fiqh Siyasah 

 Perspektif menurut kmus besar bahasa indonesia berasal dari kata per-

spek-tif yang berarti, 1 cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 

(panjang, lebar, dan tingginya); 2 sudut pandang; pandangan. 

 Fiqh menurut bahasa,
3
 berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang 

mendalam, yang dibutuhkan pengerahan potensi akal. Fiqh juga dapat 

diartikan sebagai salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara 

khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia. Baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun 

kehidupan manusia dengan tuhannya.  

 Siyasah berasal dari kata sa‟sa, berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian pengertian 

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur,mengurus dan membuat kebijaksaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk mencakup sesuatu. 

 Jadi, fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
4
 

Kesimpulan berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dari 

judul Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah adalah suatu kajian mengenai suatu hak dan 

                                                             
3
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta, 

Prendamedia Group, 2014), H. 3 
4
Ibid, hlm.4 
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berkewajiban yang dipunyai sebuah lembaga Negara yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

yang berfungsi untuk melihat dan memperhatikan tingkah laku pejabat yang 

melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-Undang ditinjau 

dari perspektif fiqh siyasah. 

B. Alasan memilih judul 

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Alasan objektif 

 Karena pembangunan merupakan sarana untuk meningkatkan 

ekonomi, dan dalam pembangunan infrastruktur terutama kantor DPRD 

tanah untuk pembangunan sehingga masyarakat harus melepaskan 

gedung sekolah, tanah beserta rumah, mereka untuk dijadikan kantor 

tersebut demi kepentingan bersama. 

2. Alasan subjektif 

a. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, yaitu 

Siyasah. 

b. Tersedianya berbagai literatur yang menunjang untuk 

menyelesaikan Skripsi ini. 

c. Untuk menambah pengetahuan tentang kewenangan komisi 

Yudisial. 
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C. Latar Belakang Masalah 

 Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah 

besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan sangat jauh berbeda dalam hal 

pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang 

lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adaah 

proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, 

infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya
5
. 

Untuk mendorong kesatuan ekonominya maka pemerintah diharapkan mampu 

menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup 

semua wilayah
6
. 

 Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembangunan nasional didorong 

oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun 

Indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan 

perekonomian di Indonesia. Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah 

memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus berkembang dan 

memanfaatkan potensi wilayah untuk memakmurkan masyarakatnya. 

Jika kita berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan lepas dari 

pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa 

pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak 

terkecuali  pembangunan pertanian dan pedesaan
7
. Diberbagai pelosok tanah air di 

Kecamatan krui Pesisir Tengah dimana dalam hal ini terjadi ketidak sesuaian 

                                                             
5
Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Makasar: Alaluddin University 

Press, 2014), H. 2. 
6
Susanto Dkk, Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah (Jakarta:Esensi Erlangga Group, 

2010), H. 99. 
7
Arif Satria Dkk, Menuju Desa 2030 (Bogor: Crestpen Press, 2011), H. 232. 
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terhadap pembangunan yang sudah dilakukan untuk membangun infrastruktur 

pemerintahan dengan menggusur sekolah sebagai prasarana untuk anak-anak 

didaerah tersebut menimba ilmu dan belum melakukan pembangunan kembali 

terhadap sekolah yang telah digusur dan memindahkan ketempat bangunan kurang 

layak. Dalam hal ini telah diatur dalam PERDA Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah terdapat pada bab IV pasal 8 dijelaskan 

bahwa dalam mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah : a. 

Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

masyarakat; b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan 

aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan 

pembangunan kapasitas masyarakat; c. Mengembangkan kelembagaan dan 

mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan 

organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif dan/atau; d. Kegiatan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibandingkan 

dengan kota yang lengkap akan sumber daya.  

Dapat dilihat dalam sebuah hadist dijelaskan tentang bagaimana pentingnya 

pembangunan dalam suatu wilayah/daerah : 

ثَ َناُوَهْيٌب َعْن ِهَشاٍم َعْن أبِيِه َعْن الزُّبَ ْْيِْبِن الَعوَّاِم َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  ثَ َناُمَعلَّى ْبُن أَسٍدَحدَّ  َعْن النَِِّ  َحدَّ
ْن يَْأُخَذ أَحدُُكْم أْحُبًلا فَ َيْأ ُخَذُحْزَمَةِمْن َحَطٍب فَ َيِبيَصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  َع فَ َيُكفَّ اللَُّه ِبِه ََلِ

  َوْجَهُه َخي ْرٌِمْن أْن َيْسأ َل النَّاَس أْعِطَي أْم ُمِنَع )أخرجه البخارى(
 

Diberitakan kepada kami Mua‟lla ibn Asad, diberitakan kepda kami Wuhaid, dari 
Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn al-Awwan r.a, dari Nabi Saw. Bersabda: 

“sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara kalian (umatku) yang mencari 

seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya 
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dengan membuka wajah (tanpa rasa malu) karena allah, daripada meminta-minta 

kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. AL-Bukhari)
8
” 

 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa salah satu pilar dalam pembangunan 

adalah pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya 

dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt. Hal ini mempertegaskan bahwa 

kemalasan merupakan pangkal dari kemiskinan. Apalagi banyak hadist yang 

menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. Sendiri sering berdoa agar terlindung dari 

sifat malas dan kemiskinan. Malas, miskin, dan kebodohan akan menjerumuskan 

manusia pada kehinaan. Jadi pembangunan suatu wilayah harus dimulai dari 

membangun individu-induvidu yang menempati wilayah tersebut, bukan hanya 

dengan bangunan-bangunan fisik saja yang menghiasi wilayah tersebut. 

Bagaimana mungkin membangun suatu gedung yang tinggi dan megah 

kalau fondasinya lemah? Kemudian bagaimana memulai pembangunan tersebut? 

Maka dalam hal ini, ada beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi 

pembangunan, seperti yang tersirat dari hadist diatas, yaitu terdiri dari faktor 

sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan 

kewirausahaan serta teknologi. 

Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, 

yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Strategi ini pernah dilakukan 

Amerika Serikat dan Eropa pada masa krisis tahun 1930-an. Atau, contoh kasus 

China yang saat ini melakukan kombinasi strategi kebijakan pengembangan 

infrastruktur, yaang dipadukan dengan strategi daya saing ekspor.  

                                                             
8
Muhammad Ibn Ismail Abdullah Al-Ju‟fi, Al-Jami‟ Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Mij 

Umur Rasulillah Wa Sunnanih Wa Ayyamih Juz III (Cet: Idar Ttauq Al-Najah,1422 H), 

H. 113. 
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Jadi, tidak salah jika pemerintah menggiatkan perhatian publik terhadap 

infrastruktur, sekaligus melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur. 

Namun masalahnya adalah apakah implementasi strategi dan kebijakan tersebut 

bisa berjalan efektif dilapangan
9
. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur yang 

bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. 

Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan 

ekonominya pun cenderung tidak begitu bagus. Karena pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur sendiri. 

Berangkat dari pernyataan diatas maka disini penulis mencoba membahas 

mengenai Implementasi Pasal 8 Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perencanaan 

Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi Di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung )  

Penulis melihat adanya implementasi pembangunan infrastruktur yang tidak 

terealisasi dengan baik itu dapat dilihat pada kondisi infrastruktur pembangunan 

sekolah yang masih belum di perbaiki dengan menggunakan gedung bekas kantor 

bappeda yang terbilang bangunan yang sangat lama dan kurang layak untuk di 

jadikan sebagai sarana menimba ilmu bagi masyarakat setempat dan hal tersebut 

tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. 

D. Fokus Penelitian 

 Fokus dalam penelitian ini adalah untuk meneliti Implementasi Pasal 8 

Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

                                                             
9
Artikel, Kebijakan Infrastruktur, Kritis Pada Implementasi, Oleh Didik J Rachbini, Diakses 

Pada Tanggal 18-02-2020 Pukul 21:30 WITA 
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Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat. 

E. Rumusan Masalah 

 Agar lebih terarahnya penelitian ini dengan judul yang telah penulis 

kemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah agar 

tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada 

latar belakang yang telah di uraikan di atas. 

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 di Daerah          

Krui Kecamatan Pesisir Tengah? 

2.  Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2016 

tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah? 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

bagaimana proses Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan di Krui kecamatan Pesisir tengah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap 

Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan.  

G. Signifikasi Penelitian 

1.  Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

bagi pembaca mengenai, Implementasi Pasal 8 Perda Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam Perspektif 

Fiqh Siyasah, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam 
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penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata 

Negara dan politik (Siyasah) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar 

sarjana hukum di fakultas syari‟ah dan hukum  UIN Raden Intan 

Lampung. 

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran 

yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya 

yaitu tentang Implementasi Pasal 8 Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

Di Kabupaten Pesisir Barat 

H. Metode Penelitian  

   Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbgai jenis masalah 

yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
10

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah 

ilmu pengetahuan yang membahas tentang tatacara yang digunakan dalam 

mengadakan penelitian 

1. Jenis dan Sifat Peneitian 

a. Jenis penlitian  

 Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah studi penelitian 

lapangan (field research), dapat juga dianggap sebagai pendektan luas 

                                                             
10

Cholid Norobuko Dan Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Pt, Bumi Aksara, 1997), H.1 
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dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah berangkat ke 

“lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam 

suatu keadaan alamiah. Metode ini menanyakan secara langsung kepada 

masyarakat yang berada didesa Krui Kecamatan Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat, mengenai masalah-masalah yang ada kaitan 

nya dengan judul skripsi ini. 

b. Sifat penelitian  

 Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, 

artinya peneliti yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan 

hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-

fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara 

factual dan cermat. Sifat peneitian yang digunakan Deskriptif Analisis 

yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang 

disusunn, dijelaskan, diimplementasikan kemudian disimpulkan. 

 

2. Data dan Sumber Data  

a. Data Primer  

 Data primer, data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian.
11

Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus 

itu, melalui kuesioner yang sudah disiapkan secara terbuka ataupun 

tertutup dan menjadi partisipasi pada kasus itu. 

                                                             
11

Wagianto, Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari‟ah Dalam Penyelesaian 

Sengketa Perbankandipengadiln Agama Kelas 1a Tanjung Karang. (IAIN Raden Intan 

Lampung 2015), H. 90 
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b. Data Sekunder  

 Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui 

media atau prantara (Diperoleh atau dicatat pihak lain). Dan sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (Data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan. 

3. Populasi  dan Sampel 

a. Populasi  

 Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh element atau 

anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneiti atau 

keseluruhan objek peneliti, unit atau manusia, dapat juga berbentuk 

gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang dari Bappeda, yaitu 

kepala dan sekretaris Bappeda dan bagian perencanaan Bappeda yang 

berjumlah 5 orang maka diketemukan jumlah populasi adalah 7 orang. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi. Karna 

populasinya diketemukan 7 orang maka diambil semua. Apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Maka penelitian 

ini adalah penelitian populasi. 

4.    Alat Pengumpulan Data 
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 Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini dalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

  Observasi, yaitu pengamatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang ditelitii dan diselidiki, dalam hal observasi 

yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi, yaitu mengadakan 

pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut  serta diambil 

bagian dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang diobservasi 

secara aktif.
12

  

b. Wawancara (interview) 

 Interview disini adalah pengumpulan data melalui prosdedur 

tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap 

efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan 

responden untuk menanyakan perihal pribadiresponden fakta-fakta 

yang ada dan pendapat perihal pribadi responden fakta-faktaa yang 

ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi dari responden. 

 Interview ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi 

tentang pendangan masyarakat Di Desa Krui tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-

benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini. 

Interview yang digunakan adalah bentuk interview bebas terpimpin, 

                                                             
12

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), 

H.62 
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artinya interviewer di dalam mengajukan pertanyaan kepada 

responden secara bebas menurut irama dan kebijakan interview, 

namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yng telah 

dipersiapkan secara skema oleh interviewer.  

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungn dengan 

masalah penelitian. 

5. Tehnik pengelola data 

  Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data 

agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu: 

a. Editing  

   Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang 

terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah 

lengka, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan. 

b. Sistematizing atau sistematisasi data  

  Yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika 

behasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 
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mengelompokkn secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda menurut klrifikasi dan urutan masalah.
13

 

6. Analisis Data 

 Setelah data diperoleh, selanjutnya data dioleh dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan 

data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang prilaku 

yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini depergunkan dengan cara 

menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang jelas. Demikian dengan analisis kualitatif berarti upaya 

sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku 

ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat termasuk ddidalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk 

memuaskan keingintahuan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara 

untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam 

menganalisis data, digunakan kerangka berfikir secara Deduktif. 

 Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari 

pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu 

kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atau kasus. 

Penulis maksud disini  yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian 

pelaksanaan rencana pembangunan. Keadaan yang nyata dalam penelitian 

dilapangan secara global lalu dibandingkan dengan hukum yang telah ada 

                                                             
13

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Ptcitra Aditya Bakti, 

2004), H.26  



15 
 

 

yang penulis cari dari hasil  perpustakaan yang kemudian dari gambaran 

yang tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.
14
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Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Alfabeta, 2011. H. 32 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dan dengan 

mewawancarai langsung para informan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang penulis peroleh terkait dengan pelaksanaan 

Kabupaten Pesisir Barat, faktor yang cukup mendukung sehingga 

program/kegiatan dalam RPJMD tersebut dapat dilaksanakan adalah 

karena adanya kolaborasi / kerja sama antar SKPD. Dalam hal ini 

bahwa ada program pembangunan yang dilaksanakan bersama 

beberapa SKPD, seperti program terkait kemiskinan, program 

percepatan pembagunan pedesaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut 

seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan 

Statistik Bappeda. 

2. Sesuai dengan perda dalam perspektif fiqh siyasah, perda nomor 16 

tahun 2016 dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

B. Rekomendasi  

 

Dari hasil analisis bahan hukum dengan memperhatikan sekian teori 

dan konsep dalam tulisan ini, penulis kemudian merekomendasikan/saran 

beberapa hal agar dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata sehingga yang 

terkandung dalam skripsi ini benar-benar dapat memberikan sumbangan 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat, saran-saran tersebut sebagai 

berikut: 

1. Upaya peningkatan kualitas pemerintah dengan cara mengadakan 

pendidikan singkat terkait pemerintahan. 

2. Meningkatkan kemunikasi dengan masyarakat melalui penjaringan 

aspirasi masyarakat dengan baik. 

3. Perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam melaksanakan 

perda. 

4. Perlu adanya penelitian lanjutan yang membahas hal yang sama 

namun dengan variabel yang berbeda. 
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