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ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh
Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Desa di Way Sindi
Hanuan yang belum sepenuhnya memberlakukan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa pasal 2 dan pasal 4. Pengisian jabatan
paratur Desa oleh Kepala Desa tidak ada unsur keterbukaan kepada
masyarakat setempat, Kepala Desa cenderung memilih atau
mengangkat masyarakat yang menjadi pendukungnya diwaktu
pemilihan Kepala Desa sebagai Aparatur Desa.
Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini ada 2, yakni: (1) Bagaimana praktik
pengangkatan Aparatur Desa di Desa Way Sindi Hanuan kecamatan
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? (2) Bagaimana Analisis
fungsi dan kewenangan Kepala Desa terhadap Pengisian jabatan
Aparatur Desa dalam perspektif fikih siyasah dan Permendagri nomor
83 tahun 2015 di Desa Way Sindi Hanuan kec, Karya Penggawa Kab,
Pesisir Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
praktek pengisian jabatan Aparatur Desa Way Sindi Hanuan kec,
Karya Penggawa Kab, Pesisir Barat, dan untuk mengetahui Analisis
fungsi dan kewenangan Kepala Desa terhadap Pengisian jabatan
Aparatur Desa dalam perspektif fikih siyasah dan Permendagri nomor
83 tahun 2015 di Desa Way Sindi Hanuan kec, Karya Penggawa Kab,
Pesisir Barat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field
research) dan penelitian Kepustakaan (library research) dengan
metode kualitatif yakni data primer dan data sekunder. Metode
pengumpulan data dengan cara wawancara atau interview, observasi
dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pengisian jabatan
Aparatur Desa Way Sindi Hanuan tidak mengikuti ketentuan yang
berlaku yang ada di Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak ada
keterbukaan kepada masyarakat serta pemilihan Aparatur Desa
dianggap sebagai praktik nepotisme (KKN). Pengangkatan Aparatur
ii

Desa dari pandangan fikih siyasah dianggap tidak sah karena
bertentangan dengan ajaran islam, Dimana ajaran Islam berpedoman
pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dan menjunjung tinggi kejujuran serta
keadilan guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia dunia dan
akhirat.
Kata kunci: Kepala Desa, Aparatur Desa, Perspektif fikih siyasah,
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi
dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami
skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap arti makna dari
beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini.
Penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa
istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan
proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di
bahas yaitu “Analisis Fungsi dan Kewenangan Kepala
Desa terhadap Pengisian Jabatan Aparatur Desa
Perspektif Fikih Siyasah dan Permendagri Nomor 83
Tahun 2015” (Studi pada Desa Way Sindi Hanuan
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir barat).
Adapun istilah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :
1.

Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
(karangan, perbuatan dan sebagainya). Untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebabmusabab, duduk perkaranya dan sebagainya).1

2. Fungsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah kegunaan suatu hal.2
3. Kewenangan, menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan yang
dipunyai untuk melakukan sesuatu.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

1

Kementeriaan Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (PT:
Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011), 275.
2
Ibid.

1

2
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.3
5. Jabatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam
suatu pemerintahan atau organisasi.4
6. Aparatur Desa adalah unsur Staf yang membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.5
7. Perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) perspektif adalah sudut pandang atau
pandangan.6
8. Fiqih Siyasah adalah suatu konsep yang berguna
untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa
dan negara yang bertujuan untuk mencapai
kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.7
9. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 adalah Peraturan
Menteri dalam Negeri yang mengatur tentang
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

B. Latar Belakang Masalah
Pemerintahanan Desa merupakan sistem dari
penyelenggaraan Pemerintah Nasional yang langsung berada
dibawah Pemerintah Kabupaten. Sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas
daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan
3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa.
Ibid.
5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa, Pasal 1 Ayat (4.).
6
Kementeriaan Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (PT:
Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011).
7
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah-Kontekstual Doktrin Politik Islam,
(Indonesia:Pranadamedia Grup, 2014).
4

3
susunan tingkatan pemerintah terendah yakni desa atau
kelurahan. Sebagai pembantu dalam Pemerintahan Desa atau
Kelurahan Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang
memenuhi persyaratan, karena tugas Pemerintahan Desa yang
berat maka Perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang
memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam
menjalankan pemerintahan dan pembangunan.8
Jika melihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Aparatur Desa, Kepala Desa Way Sindi
Hanuan belum sepenuhnya memberlakukan Peraturan yang
telah ditetapkan, dan juga Kepala Desa tidak ada unsur
keterbukaan kepada masyarakat setempat tentang pengisian
jabatan Aparatur Desa, akan tetapi Kepala Desa cenderung
memilih atau mengangkat masyarakat yang menjadi
pendukungnya diwaktu pemilihan Kepala Desa sebagai
Aparatur Desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa Pasal 1, “Pemerintahan Desa ialah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.9
Latar Belakang berdirinya sebuah Pemerintahan Desa
di sebuah wilayah hakekatnya ialah sebagai pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur
pemerintah yang melayani masyarakat dalam berbagai
aspek.10
Negara hukum harus ditopang dengan sistem
demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan
kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi
akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno,
8

Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan
Indonesia, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 188.
9
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa.
10
Arif Zainudin, Model Kelembagaan Pemerintahan Desa Jurnal Ilmu
Pemerintahan Politik Daerah , Universitas Pancasakti Tegal, Vol. 1 No. 2 (2016), 338.

4
“demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang
sesungguhnya”.11
Demokrasi dalam pandangan Abraham Lincoln adalah
keadaan Negara dimana pemerintahannya, kedaulatannya
berada ditangan rakyat, keputusan tertinggi berada dalam
keputusan bersama rakyat.12 Jika dilihat dari pandangan
Abraham Lincoln ini yang terjadi di Desa Way Sindi Hanuan
Kecamatan Karya Penggawa sudah jelas bukan suatu bagian
dari demokrasi karena dalam pengisian jabatan Aparatur Desa
pemerintahan setempat atau Kepala Desa tidak ada unsur
keterbukaan kepada masyarakatnya.
Sebuah Pemerintahan jika tidak memiliki suatu
kemufakatan bersama maka pemerintahan tersebut tidak akan
berjalan dengan baik. Rudi Santoso dalam jurnalnya
menyebutkan “Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi
serta latar belakang kehidupan masyarakat dan pendidikan
para ulama dan tokoh yang berbeda, sehingga produk
pemikirannya pun berbeda”.13
Kekuasaan dalam Islam ialah suatu karunia atau nikmat
Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk
dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar yang telah di tetapkan dalam Al-Qur‟an
dan dicontohkan Rasulullah, Kekuasaan itu kelak akan
dipertanggung jawabkan kepala Allah.14
Rudi Santoso dan Agus Hermanto mengatakan, “Agama
dan Negara ialah dua saudara kembar, Agama adalah fondasi
sedangkan Negara ialah pengawalnya. Sesuatu yang tidak
11
Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), 160.
12
Ismail Nurdin, Etika Pemerintahan, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara
Books, 2017), 24.
13
Rudi Santoso, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul
Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama, Nurani, Vol.19,No. 2,Desember (2019),
206.
14
Muchamad Mirsa Kurniawan Peran Pemerintahan Desa Glagahwangi
Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah. Jurnal
Hukum Dan Perundangan Islam, Panwaslu Sidoarjo, Vol 6. 2, (2016), 322.
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mempunyai fondasi bakal runtuh, sementara sesuatu yang
tidak mempunyai pengawal bakal tersia-sia”.15
Pemerintahan Desa dalam praktiknya sesuai dengan
Fikih Siyasah, dimana sejak proses pengangkatan pejabat
Aparatur Desa diangkat langsung oleh Kepala Desa.
Fikih Siyasah adalah kajian Fikih yang membahas
mengenai ketatanegaraan Islam yang meliputi bentuk Negara,
sistem pemerintahan, siapa pelaksana kekuasaan, peraturan
perundang-undangan dan lain sebagainya.16 Akhmad Satori
dan Sulaiman Kurdi dalam bukunya, mengungkapkan bahwa
enam puluh tahun berada dalam kekuasaan yang tirani lebih
baik dari pada satu malam tanpa seorang pemimpin.17 Seorang
khalifah (pemimpin) dibantu oleh para pembantunya yang di
angkat dan diserahi mandat oleh imam (khalifah).18
Proses perkembangan sebuah kebijakan dimana dalam
hal ini yakni kebijakan pemerintah daerah khususnya desa,
yang mengatur baik dari segi kepemimpinan, pemilihan
Aparatur Desa yang akan berpengaruh dalam mengatur semua
kepentingan masyarakat. Sesuatu yang dapat membuat
pemimpin atau Kepala Desa, apabila ingin ditaati oleh
masyarakat maka pengisian jabatan Aparatur Desa seharusnya
dilakukan dengan bijak, serta menjalin keterbukaan dengan
masyarakat.
Adapun disebutkan dalam Q.S. An Nisaa‟ ayat 59,
Allah SWT berfirman :

15
Rudi Santoso, Agus Hermanto, kajian Tentang Pancasila dan kebinekaan
Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jurnal Analisis Yuridis
Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol. 8, No. 01,
Januari-Juni (2020), 130.
16
Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran,
(Jakarta:UI Press, 1991), 3.
17
Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, Politik Islam, (Yogyakarta:CV. Budi
Utama,2016), 111.
18
Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah, (Jakarta: Qisthi Press),
44.
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya”.(Q.S. An Nissa‟{4}:59).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti
tertarik untuk mengetahui implementasi fungsi dan
kewenangan Kepala Desa terhadap pengisian jabatan Aparatur
Desa perspektif fiqih siyasah dan Permendagri Nomor 83
Tahun 2015 di desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir barat. Maka penelitian ini diberi
judul: “Analisis Fungsi dan Kewenangan Kepala Desa
terhadap Pengisian Jabatan Aparatur Desa Perspektif
Fikih Siyasah dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015
(Studi pada Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus Penelitian Dan Sub-Fokus Penelitian
Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang
membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian
penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna
agar membatasi peneliti dapat terfokus kepada fokus
penelitian yang dijalankan. Sehingga penelitian akan lebiih
mudah dan terfokus dengan penelitian yaitu tentang fungsi
dan kewenangan Kepala Desa dalam pengisian jabatan
Aparatur Desa.
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Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada
permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang
dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi
masalah. Jadi fokus penelitian dalam skiripsi ini adalah
bagaimana fungsi dan kewenangan Kepala Desa dalam
pengisian jabatan Aparatur Desa yang sesuai dengan
pandangan fikih siyasah dan Permendagri Nomor 83 Tahun
2015 studi pada Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah
Melihat latarbelakang masalah di
perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

atas,

maka

1.

Bagaimana praktik pengangkatan Aparatur Desa di desa
Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat?

2.

Bagaimana Analisis fungsi dan kewenangan kepala desa
terhadap pengisian jabatan Aparatur Desa dalam
perspektif Fikih Siyasah dan Permendagri Nomor 83
Tahun 2015 di desa Way Sindi Hanuan Kecamatan
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan
masalah di atas adalah:
1.

Mengetahui bagaimana praktik pengisian jabatan
Aparatur Desa di desa Way Sindi Hanuan Kecamatan
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

2.

Mengetahui Analisis fungsi dan kewenangan Kepala
Desa terhadap pengisian jabatan Aparatur Desa dalam
perspektif Fikih Siyasah dan Permendagri Nomor 83
Tahun 2015 di desa Way Sindi Hanuan Kecamatan
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Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian
1.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu
pengetahuan, dan dapat dijadikan referensi atau badan
diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah, maupun
masyarakat, serta berguna bagi perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan fiqh
siyasah.

2.

Secara praktis, yaitu melengkapi salah satu syarat untuk
mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema
penelitian baik dari buku, jurnal, skripsi yang penulis lakukan
sebagai berikut:
1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang
Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa” yang ditulis oleh Nabila Puspita,
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil Penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa dan BPD
dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan
asas tranparansi dan kurang mengkoordinasikan
pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran
Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugas nya
kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang desa.
Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam
pelaksanaan pembangunan desa, fungsi nya secara umum
kurang optimal. sehingga kurang amanah dan bertanggung
jawab dalam melaksanakan wewenang dan kewajiban

9
nya.19 Perbedaan dengan skripsi yang di buat oleh penulis
dalam hal ini adalah pada skripsi ini penulis terfokus pada
fungsi kepala desa dan BPD dalam pembangunan desa di
desa Hadayung Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan pada skripsi ini dapat diketahui Kepala Desa dan
BPD tidak transparansi kepada masyarakat terhadap
pembangunan yang dilakukan pada desa tersebut.
2. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala
Desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta” yang ditulis oleh Romoaldus T.
Marung, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil
evaluasi pelaksanaan fungsi Kepala Desa di Desa
Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2015-2017,
secara umum sudah baik walaupun belum optimal.
pelaksanaan fungsi Kepala Desa seperti fungsi pelayanan
publik, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi
kesejahteraan secara umum telah dilaksanakan sesuai UU
no.6 Tahun 2014 walaupun belum maksimal. Pelaksanaan
fungsi kepala desa telah memberikan manfaat di satu sisi
namun di sisi lain menimbulkan dampak yang perlu
diatasi.20 Perbedaan dengan skripsi yang di buat oleh
penulis dalam hal ini penulis meneliti tentang Evaluasi
Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa di Desa Wonokerto,
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hasil
dari penelitian ini kepala desa sudah melaksanakan fungsi
nya dengan baik walaupun belum maksimal dan
Pelaksanaan fungsi kepala desa telah memberikan
19
Nabila Puspita, Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan
BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kecamatan
Natar Kecamatan Lampung Selatan). (Program Hukum Tata Negara, UIN Raden
Intan Lampung, 2018).
20
Romoaldus T. Marung, Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa
(Penelitian di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta),
(Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa,
2019).
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manfaat di satu sisi namun di sisi lain menimbulkan
dampak yang perlu diatasi.
3. Skripsi yang berjudul “Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017” yang ditulis oleh
Bima Nur Cholif Pamungkas, Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme
pelaksanaan pembentukan Perangkat Desa di Kabupaten
Banyuwangi merupakan kewenangan Kepala Desa.
Kepala Desa membentuk panitia yang terdiri atas seorang
ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap
anggota, dan minimal seorang anggota panitia melakukan
penyaringan dan penjaringan bakal calon perangkat desa.
Pelaksanaan penyaringan dan penjaringan bakal calon
perangkat desa dilaksanakan paling lama dua (2) bulan
setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
Hasil penyaringan dan penjaringan perangkat desa
sekurang-kurang nya 2 (dua) orang calon yang
dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Dalam
hal ini Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap
calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja. Rekomendasi diberikan Camat berupa persetujuan
atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
Dalam hal ini Camat memberikan persetujuan, Kepala
Desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan
perangkat desa dan rekomendasi Camat berisi penolakan ,
Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan
kembali bakal calon perangkat desa.21 Perbedaan dengan
skripsi yang dibuat oleh penulis dalam hal ini penulis
meneliti Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat
Desa di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2017.
21

Bima Nur Cholif Pamungkas Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2017, (Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember,
2019).
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4. Skripsi yang berjudul, Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat
Desa di Kabupaten Kulon Progo, yang ditulis oleh
Yohanes Meigelhes, Program studi Ilmu Pemerintahan,
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Hasil
dari penelitian ini yakni, pelaksanaan rekrutmen
perangkat desa di desa Gotakan, telah berjalan dengan
baik sesuai rencana. Pelaksanaan rekrutmen diawali
dengan pembentukan pengisian perangkat desa oleh
Kepala Desa bermusyawarah dengan BPD secara
dekmoratis dan transparan, yaitu proses pemilihan panitia
dilakukan secara terbuka serta melibatkan setiap unsur
masyarakat.22Perbedaan dengan skripsi yang di buat oleh
penulis dalam hal ini penulis meneliti pelaksanaan
rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kulon Progo.
5. Skripsi yang berjudul, Pengangkatan Perangkat Desa dalam
Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.6
Tentang Desa (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan
Talang Padang Kabupaten Tanggamus, yang ditulis oleh
Salman Alfarezi , Program studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Raden Intan Lampung.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
mekanisme/proses
pengangkatan
perangkat
desa,
implementasinya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan
yang berlaku, baik itu PP Desa, Perbup, dan Perkon.
Kemudian menurut pandangan hukum Islam juga telah
sesuai dan tidak ada masalah.23 Perbedaan dengan skripsi
yang dibuat oleh penulis dalam hal ini penulis meneliti
Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa di

22

Yohanes Meigelhes, Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di
Kabupaten Kulon Progo, (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa, 2018).
23
Salman Alfarezi, Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan
Hukum Islam dan Undang-Undang No.6 Tentang Desa (Studi di Pekon Negeri Agung
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), (Program studi Hukum Tata
Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Raden Intan Lampung, 2017).
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Pekon Negeri Agung
Kabupaten Tanggamus.

Kecamatan

Talang

Padang

Sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis kali ini
lebih terfokus pada fungsi dan kewenangan Kepala Desa
dalam pengisian jabatan Aparatur Desa di Desa Way
Sindi Hanuan Kecamatan Pesisir Barat dilihat dari
perspektif Fiqh Siyasah dan Permendagri Nomor 83
Tahun 2015.

H. Metode Penelitian
Adapun dalam penulisan skripsi ini metode yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Jenis dan sifat Penelitan
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) dan penelitian Kepustakaan (library
research), Penelitian lapangan merupakan jenis
penelitian
yang
dilakukan
dengan
cara
mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh
langsung dari lokasi penelitian atau pada responden.24
Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari
Aparatur Desa. Penelitian keputakaan diperoleh dari
peraturan prundang-undangan, buku-buku, dokumen
resmi dan hasil penelitian.
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif
analitik yaitu suatu metode penelitian dengan
mengumpulkan data-data dan juga teori kemudian
disimpulkan.25

24

Susiadi, Metode Penelitian (Lampung:Pusat Penelitian LP2M Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.
25
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika,
Cetakan Ke 3, 2011), 106.
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2. Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data kualitatif yaitu data yang tidak bebentuk angka.26
Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data
yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.
Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang
merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.27 Sesuai
dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka
yang menjadi sumber data adalah:
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi
maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi
yang kemudian diolah oleh peneliti.28 Sumber data
primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi
dan wawancara dengan Aparatur Desa dan beberapa
masyarakat di desa Way Sindi Hanuan, dan juga
menggunakan buku-buku antara lain: “Fiqh
Siyasah” oleh H.A Djazuli, “fiqh siyasahkontekstual Doktrin Politik Islam” oleh Muhammad
iqbal. Serta buku-buku yang berkenaan dengan tema
yang dibahas.
b. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap
sumber data primer, diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian
dan karya ilmiah yang yang relevan dengan topik
penelitian.29

26
J. Supranto, MetodeRiset Aplikasinya dalam pemasaran, Jakarta: PT.
Rieneka Cipta, 2003, 20.
27
Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan mix method,
(Depok: Rajawali Pers, 2019), 173.
28
Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan
Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.
29
Margono , Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), 8.
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3.

Metode Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan
harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur.30 Maka
peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai
berikut:
a. Wawancara
Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan
untuk memperoleh keterangan secara lisan guna
mencapai tujuan.31 Wawancara dilakukan sebagai
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, Wawancara dapat
digunakan dilakukan secara terstruktur maupun tidak
terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka
(face to face).32 Tipe wawancara yang digunakan
adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan
daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk
mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang
dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk
mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara
dengan para Pejabat Aparatur Desa dan masyarakat.
b. Observasi
Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses
yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikologis. Dua yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan.33

30
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, (Bandung:
Alfabeta,2012), 137.
31
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Rineke Cipta,
2013), 95.
32
Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan mix method,
(Depok: Rajawali pers,2019). 200.
33
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2016), 83.
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c. Dokumentasi
Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk
memperoleh data dengan cara mempelajari
dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas/bukubuku yang berhubungan dengan topik penelitian.34
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh
elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran
penelitian.35 Populasi pada penelitian ini adalah
Kepala Desa, Aparatur Desa dan masyarakat di desa
Way Sindi Hanuan.
b. Sampel
Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut.36 Metode
pemilihan sampel penyusun menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang
dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yakni
untuk memilih responden dan benar-benar tepat,
relevan dan kompeten dengan masalah yang
dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini adalah para Pejabat Aparatur Desa di
desa Way Sindi Hanuan yang berjumlah 15 orang.
Dimana dalam hal ini di anggap dapat memberikan
informasi tentang fungsi dan kewenangan Kepala
Desa terhadap pengisian Jabatan Aparatur Desa.

34

Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), 144.
Juliansyah. Metodologi Penelitian , (Jakarta: Kencana, 2010), 147.
36
Ibid, 155.
35
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5. Metode Pengolahan data
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah
data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah
benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.37
b. Penandaan data (coding), yaitu mengklasifikasikan
jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategorikategori.38
c. Rekontruksi
Data
(reconstructing),
yaitu
penyusunan data secara teratur dan berurutan
sehingga mudah dipahami.
d. Sistematisasi
data
(systematizing),
yaitu
mengelompokan data menurut kerangka sistematika
bahan berdasarkan urusan masalah.
6. Metode Analisis Data
Menganalisis data dilakukan secara kualitatif
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang
dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis
menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir
dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwaperistiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa
yang ditarik khusus ke generelasi nya yang mempunyai
sifat umum.39

I. Sistematika Pembahasan
Agar mempermudah penulisan skripsi ini, maka
diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca
mudah dalam memahami skripsi ini. Adapun sistematika
tersebut dibagi per bab, yaitu meliputi:

37

Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M IAIN Lampung,2015), 115.
38
Ibid.
39
Ibid, 216.
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1.

Pertama Pendahulauan, pada bab ini diuraikan masalahmasalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi
sekaligus sebagai dasar dan member penjelasan
mengenai skripsi ini, yang meliputi: 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 Penulisan.

2.

Kedua Landasan Teori yang meliputi: Pengertian Ulil
Amri, Pengertian Ulil Amri, Pembagian Tugas Dalam
Konsep Fiqh Siyasah, Kedudukan Kepala Desa Dlam
Masyarakat, Dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam,
Pengertian Pemerintahan Desa, Pengertian Desa,
Perangkat Desa dan Dasar Hukum Pemerintahan Desa.

3.

Ketiga, Deskripsi Penelitian Yang Meliputi: Gambaran
Lokasi Penelitian seperti, Sejarah Desa, Kondisi
Geografis Desa, Sarana dan Prasarana Desa dan Fungsi
dan Kewenangan Kepala Desa dalam Pengisian Jabatan
Aparatur Desa.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Ulil Amri
1. Pengertian Ulil Amri
Secara bahasa uli adalah bentuk jamak dari waliy yang
berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk
jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu
banyak, sedangkan kata al-amr adalah perintah atau urusan.
Dengan demikian, ulil amri adalah orang yang berwenang
mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang
yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan
kemasyarakatan.40
Sebagian ahli tafsir berpendapat Ulil Amri ialah “para
pemimpin dan panglima perang. Ada juga yang mengatakan
bahwa Ulil Amri adalah para ulama yang bertugas menerangkan
hukum-hukum syara‟ kepada manusia. adapun Syia‟ah
imamiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri
adalah para pemimpin yang ma‟sum”.41
Ulil Amri menurut istilah menurut Ahmad Mustafa alMaraghi menyebutkan bahwa “Ulil Amri itu adalah Umara, ahli
hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin
lainnya dan zuama yang manusia merujuk kepada mereka dalam
hal kebutuhan dan kemaslahatan umum”.42
Ulil Amri adalah sebuah jabatan atau kolektif yang
mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara
seperti Republik, Monarki, Federasi, Persekutuan dan bentukbentuk lainnya. Penguasa mempunyai tanggung jawab dan hak
40
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Misbah :Pesan, Kesan
dan Keserasian Al-Qur‟an Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. V, 585.
41
Wahhab az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 3 juz (5-6), Terj. Abdul Hayyie
al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet.1, 140.
42
Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, 72 (http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir) di akses pada tanggal 9 februari 2021, waktu
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politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah Negara.
Adanya Negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian
atas gelar sukarela.43
Rakyat mengangkat seorang pemimpin hukum nya wajib,
hal ini bertujuan untuk mengatur masyarakat supaya terbina
dengan baik maka dibentuk suatu Negara yang berdasarkan AlQur‟an dan as-sunnah. Bilamana sebuah Negara tanpa adanya
seorang khalifah atau pemimpin tidak ada yang ditaati dan tidak
ada yang dipatuhi karena disitu terdapat isyarat memilih seorang
Ulil Amri atau penguasa.
Wajib bagi manusia untuk mentaati Allah dengan
menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya,
manusia juga harus mentaati Rasul Allah karena Rasul adalah
utusan Allah ke dunia yang bertujuan untuk menyampaikan dan
menjelaskan ayat-ayat Al-Qur‟an dan menjadi suritauladan bagi
umat manusia. Manusia diwajibkan juga mentaati para Ulil
Amri (pemimpin). Para ulil amri didalam kepemimpinan nya
harus berpedoman pada Al-Qur‟an dan al-hadist, Jika seorang
pemimpin tidak berpedoman dengan ketetapan Allah dan yang
sudah dicontohkan oleh Rasul-Nya maka rakyat wajib menegur
dan tidak boleh mentaati pemimpin tersebut.
a. Prinsip-Prinsip Ulil Amri
Al-Quran terdapat beberapa jumlah ayat yang
mengandung petujuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup
bermasyarakat dan bernegara. Diantaranya ayat-ayat tersebut
mengajarkan tentang kedudukan manusia dibumi dan tentang
prinsip-prinsip yang harus diperhatiankan dalam kehidupan
bermasyarakat seperti dibawah sebagai dasar dan prinsip
ajaran islam dan kepemimpinan negara sebagai berikut.44

43

Jubair Situmorang, Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam
(Bandung: Pustaka Setia,2014), 160.
44
Munawir Sazadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan
pemikiran (Jakarta: UI-Pres, 1993), 4.
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1) Prinsip Musyawarah (syuro)
Kata musyawarah menurut istilah fiqh adalah
meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu
urusan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam
surat Ali-Imran ayat 159 yaitu:

           
         
           

“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 Allah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya”
Melihat dari ayat diatas, Nabi membudayakan
musyawarah dikalangan sahabat, dalam bermusyawarah
terkadang Nabi hanya bermusyawarah dengan sebagian
sahabat yang ahli dan candikiawan, dan terkadang pula
hanya minta pendapat dari salah seorang mereka. Tapi
apabila misalnya penting dan berdampak luas bagi
kehidupan sosial masyrakat, beliau menyampaikan dalam
pertemuan yang lebis besar mewakili semua golongan.45
45

J. Sayuti Palungan, Prinsip-Prinsip Piagam Madinah ditinjau dari
pandngan Al-Quran , (Jakarta: Raja Grapind0 Persada,1996), 209.
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2) Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin
Merupakan suatu keniscayaan dalam negara, bagi
rakyatnya untuk mentaati penguasa. Disini undangundang politik islam hanya memerintah setiap warga
negara untuk mentaati penguasa selama pemerintahanya
tidak melanggar syar‟iat Islam.
Berdasarkan dengan prinsip ini sangat jelas bahwa
ketaatan kepada pemimpin adalah dianjurkan Al-Qur‟an,
Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 59 yang
berbunyi:

        
           
        
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
Taatilah Rasul-nya dan ulil amri (pemerintah) diantara
kamu, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang
suatu maka kembalilah kepada ia Allah dan hari
kemudian, Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian)
dan lebih baik bagi kesudahanya.”
3) Prinsip Keadilan
Keadilan merupakan salah satu perintah paling
banyak dalam Al-Qur‟an, prinsip ini tidak boleh
dilanggar oleh suatu pemimpin dalam pemerintah,
apapun bentuk pemerintahan itu. Disini seorang penguasa
harus bertindak adil terhadap rakyatnya, sesuai dengan
garis-garis besar haluan Islam. Sebagaimana yang
dikaitkan Al-Mawardi dalam buku monumentalnya AlAhkam as-hulihaniyah menjelaskan bila seorang
penguasa keluar dari keadilan, maka ia harus
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disingkirkan dari
perintahnya. 46

kursinya

dan

dilarang mentaati

Berikut ini Allah Swt berfirman dalam surat An-nisa
ayat 58 yang memerintahkan prinsip keadilan yakni
sebagai berikut:

         
            
    
“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 sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat”
4) Prinsip kesamaan
A.Hasyim dalam bukunya mengatakan bahwa
“kemerdekaan manusia persamaan hak dalam kehidupan
pribadi, sosial dan politik. Baru terjamin apabila
masyarakat itu sendiri kuat, sehingga sanggap
menjalankan asas-asas yang mulia dan sanggup pula
mencegah orang jahat-jahat dalam segala kaliber dari
tindakan memperkosa hak-hak tersebut”.47

46
M. Sidi Ritaudin, Aspirasi Politik Islam “Jurnal Tapis Teropong,
Fakultas Usuludin Iain Raden Intan Lampung”, Vol. 1, (2005), 63.
47
A.Hasyim, Dimana Letaknya Negara Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984),
220.
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Ungkapan tersebut diatas nampaknya sesuai
dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujarat ayat
13 yaitu sebagai berikut:

        
          
  
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.”
Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang
keharusan seorang muslimin untuk menjalankan prinsip
persamaan dalam arti luas, tanpa adanya suatu
pembatasan atau pengecualian dalam bentuk apapun.
5) Prinsip Kebebasan Beragama
Memandang kebabasan atau kemerdekaan ini Islam
sangat menjaminya, sebab kebabasan adalah fitrah
manusia, sehingga tiap warga negara untuk berfikir,
berbuat, berpendapat, selama dalam hal-hal yang tidak
melanggar aturan. Hal ini dikarenakan kebabasan
merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang
diciptakan Allah atas fitrahnya terdapat dalam surah AlBaqarah ayat 256, sebagai berikut:
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada
jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar
kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang
Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui”.
Kemerdekaan dan kebebasan warga negara untuk
berfikir, berbuat, berbicara, dan berpendapat selama
dalam hal yang tidak dilarang Al-Qur‟an dan sunnah.
Sebab kebebasan merupakan nilai yang paling berharga
bagi manusia yang diciptakan oleh Allah atas fitrahnya.
b. Syarat-Syarat Ulil Amri/Penguasa
Al-Quran dan Sunnah, paling sedikit ditemukan
sebelas syarat Ulil Amri dalam islam. Kesebelasan syarat
yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Beragama islam
2) Sudah dewasa
3) Adil
4) Pandai menjaga amanah dan profesional
5) Seorang laki-laki
6) Kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan
berilmu atau memiliki wawasan yang luas
7) Seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam
wilayah negara Islam
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8) Cinta kebenaran
9) Mampu berkomunikasi dengan baik kepada rakyat,
visi, misi, dan program-programnya serta segala
macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan
10) Cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia
bukan hanya ingat, tetapi juga terikat berbagai ajaran
dan aturan yang disosialisasikan kepada publik
11) Keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad
SAW, syarat ini ditemukan dalam Al-Qur‟an, tetapi
hanya didapat dalam beberapa hadist.48
Mengangkat pemimpin dalam suatu perkumpulan atau
organisasi atau masyarakat terlebih dalam sebuah negara
itu wajib. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah siapakah
yang pentas diangkat menjadi pemimpin dalam
organisasi/masyarakat merupakan tanda tanya besar.
Secara teoritis dan idealis Islam tidak hanya menutut
seorang pemimpin negara harus cakap dalam segala
sesuatu, hal yang paling penting adalah sikap keteladanan
dari seorang pemimpin terhadap bawahannya memiliki
ahlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin.
Pandangan Al-Qur‟an terhadap sistem kepemimpinan
negara sangatlah tegas, bahwa landasan pemilihan figur
pemimpin negara yang kharismatik, ideal dan
berwawasan luas adalah pemimpin yang mematuhi
hukum-hukum Allah SWT dan mentaati tuntutan
Rosullullah SAW. Jika sistem pemilihan didasarkan
sistem demokrasi (syuro) yang di ajarkan Al-Qur‟an dan
pemimpin yang dipilih tersebut adalah pemimpin yang
benar-benar mampu, cakap dan terampil, serta integritas
kepribadiannya adalah Al-Qur‟an dan sunnah Nabi, maka
dapat dipastikan ia akan membawa mashlahat dan
kemajuan umat.
48

Mujar Ibnu dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran
Islam, (Bandung: Erlangga, 2008), 248-263.
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c. Hak dan Kewajiban Ulil Amri/Penguasa
1) Hak-hak ulil amri/penguasa
Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak imam,
yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan
tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak
lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan
dari harta baitul mal untuk keperluan hidup dan
keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukannya
sebagai imam.
Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar,
diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi
khalifah, Abu Bakar masih pergi kepasar untunk
berdagang dan dari hasil dagangnya itulah beliau
menafkahi keluarganya. Kemudian para sahabat
bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang
khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih
saja berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya.
Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham sertahundan
menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500
dirham.49
Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat
didalam jumlah yang diberikan Abu Bakar satu hal
adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu
telah meletakan suatu prinsip penggajian kepada
khalifah. Hak-hak imam ini sebenarnya erat sekali
dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan
dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk
mentaati dan membantu pemimpinnya.
Dhafir Al-Qasimi menyebutkan bahwa hak
imam dalam melaksanakan tugas negara yaitu:
1) Hak mendapatkan penghasilan. Hak ini terang
adanya sebab imam telah melakukan pejerjaan
49

H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam
Rambu-Rambu Syariah, (Bandung: Edisi Kedua, 2003), 93-94.
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demi kemaslahatan umat, sehingga tidak ada lagi
waktu
baginya
memikirkan
kepentingan
pribadinya. Hal ini jelas sekali jika dilihat dari
ukuran sekarang. Meskipun lain masa-masa awal
dahulunya, Khalifah Abu Bakar atas desakan dari
beberapa sahabat juga mendapatkan penghasilan
dari jabatan Khalifahnya.
2) Hak mengeluarkan aturan. Seorang imam juga
berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat
Al-Sunnah, dalam mengeluarkan peraturanperaturan imam mesti mengikuti kaedah-kaedah
dalam pedoman-pedoman yang terdapat Nash.
Yang terpenting diantaranya ialah musyawarah
(Al-syura) yakni bahwa dalam mengeluarkan
suatu peraturan, tidak boleh bertindak sewenangwenang ia harus mempertimbangkan peraturan
dari para ahri dalam masalah yang bersangkutan.
Selain itu juga peraturan tersebut juga tidak boleh
bertentangan dengan nash dan syara‟ atau dengan
ruh-tasyi‟ dalam Al-Qur‟an dan sunnah.50
2. Pengangkatan Aparatur Desa Menurut Fikih Siyasah
a. Khalifah/Pemimpin
Menurut ajaran Islam telah dijelaskan tentang
pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut
urusan duniawi maupun urusan uhkrawi, hal ini dikaranakan
ada pendapat bahwa islam adalah agama yang komperhensif,
didalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi,
sosial dan sebagainya.51Namun dalam Skripsi ini lebih
menerangkan tentang pandangan fiqh siyasah mengenai
kedudukan pemerintah desa dan pengangkatan Perangkat
Desa.

50

H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Bogor: Preda Media, 2003). 95.
Munir Subarman, Hukum Islam dan Ketatanegaraan, Cetakan Pertama,
(Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI,: 2012), 65.
51
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Al-Qur‟an
telah
menjelaskan
perinsip
kepemimpinan yaitu dalam surat Al-Imran ayat 118 yang
berbunyi:

         
          
           
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar
kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya
(menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai
apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari
mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati
mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami
terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu
memahaminya”.
Melihat Ayat jelaslah pentingnya pemerintahan baik
Pusat maupun Desa, maka dengan adanya tugas pembantuan
yang diemban oleh pemerintahan Desa, diharapkan
masyarakat langsung dapat menyalurkan aspirasinya melalui
orang-orang yang dipercaya di tingkat pemerintahan desa.
Kandungan pada Surat Ali-Imran ayat 118, Allah
memerintahkan Ummatnya untuk mengambil dan menjadikan
orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda
pemerintahan pusat lebih dapat dipercaya dan lebih
mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga
dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari
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golongan sendiri maka lembaga imamah (pemerintah)
mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah
dikemukakan
Imam
Al-Mawardi
yaitu:
Pertama,
mempertahankan dan memelihara agama dan prinsipprinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma‟ oleh
salaf (generasi pertama umat Islam). Kedua, Melaksanakan
kepastian Hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau
berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara
penganiayanya dan yang dianiayanya. Ketiga, melindungi
wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar
mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. Keempat,
memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.Kelima,
membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.Keenam,
jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah
adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
Ketujuh, memungut pajak dan sedekah menurut yang
diwajibkan syara‟, nash, dan ijtihad. Kedelapan,mengatur
penggunaan harta baitul Mal secara efektif. Kesembilan,
meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.
Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara Agama,
pemerintah dan kepala Negara harus langsung menanganinya
dan meneliti keadaan yang sebenarnya.52 Istilah kepemimpin
dalam Islam dikenal dengan sebutan khalifah, imam, atau
amir. Semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama
yaitu Kepala Negara.
Para pakar setelah menelusuri Al-Qur‟an dan hadist
menetapkan empat sifat pemimpin yang harus dipenuhi oleh
para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umat,
antara lain :

1) Ash-Shidiq, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam
bersikap,
tugasnya.

52
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serta

berjuang

melaksanakan

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 260.
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2) Al-Amanah, atau kepercayaan yang menjadikan dia
memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan
kepadanya baik itu dari Tuhan atau dari orang-orang
yang dipimpinnya sehingga dalam kepemimpinannya
dapat terwujud rasa aman bagi semua pihak.

3) Al-Fathanah,

yaitu kecerdasan yang melahirkan
kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan
yang muncul pada saat kepemimpinan baik persoalan
besar atau kecil.

4) Al-Tabligh,

yaitu penyampaian yang jujur dan
bertanggung jawab atau dapat diistilahkan dengan
keterbukaan.53

Seorang pemimpin adalah yang bertanggung jawab
terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian
khalifah, imam, atau amir, tidaklah identik dengan Presiden,
Bupati atau Walikota. Karena khalifah, imam, dan amir pada
zaman Khulafaur Rasyidin selain mereka pemimpin yang
mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin Agama.54
Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip
oleh Farid Abdul Khaliq, mendefinisikan “Ulil Amri adalah
orang yang memegang perkara dan pemimpin”. Senada
dengan itu, Syaikh Mahmud Shaltut berkata: “Ulil amri
adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan
kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan
dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap
kemaslahatan itu”.55
Menurut sistem khilafah, antara kedaulatan (alsiyâdah) dan kekuasaan (al- sulthân) dibedakan secara
tegas.Kedaulatan dalam khilafah Islamiyyah ada di tangan
syara‟. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya
53

Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, Islamic Leadership (Jakarta : Bumi
Aksara, 2013), 113.
54
J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 49.
55
Farid Abdul Khalid, Fiqh Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), 83
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pemilik otoritas untuk membuat hukum (Al-Hákim) dan
syariat (Al-Musyarri‟), baik dalam perkara ibadah, makanan,
pakaian, akhlak, muamalah, maupun Uqûbût (sanksi-sanksi).
Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk
menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun.
Prosedur pengangkatan dan pembai‟atan khalifah
dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda.Prosedur
ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam Al-Khulafâ‟ AlRâsyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali
radhiyallah‟anhu. Seluruh sahabat mendiamkan dan
menyetujui tata cara itu. Padahal, tatacara itu termasuk dalam
perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan
syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara
terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum
Muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan
hukum Islam.56
Pengangkatan Abu Bakar Ra, sebagai khalifah
dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di
Saqifah Bani Sa‟idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah
Sa‟ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin alKhaththab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin al-Khaththab
dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar
sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara
Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja. Bukan yang lain. Dari
hasil musyawarah itu, dibai‟atlah Abu Bakar.Pada harikedua
kaum Muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membai‟at
Abu Bakar.Dengan demikian, baiat di Saqifah adalah bai‟at
In‟iqãd yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah.57
Ketentuan bai‟at tersebut menunjukkan bahwa Islam
telah menjadikan kekuasaan di tangan umat.Sehingga umat
berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka
baiat untuk menjadi khalifah.Dalam akad baiat tersebut,
56
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kekuasaan yang dimiliki umat itu diserahkan kepada khalifah
untuk mengatur urusan rakyat berdasarkan Kitabullah dan
Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini, khalifah merupakan wakil
umat untuk menjalankan hukum Islam (Kedaulatan Syara‟)
dalam kehidupan bernegara, bukan untuk menjalankan
kedaulatan rakyat sebagaimana sistem sekular- demokrasi.
b. Wizarah
Menurut
pandangan
Fiqh
Siyasah tentang
pengangkatan pemimpin, ada istilah kata “wizârah” yang
diambil dari kata “al- wazr” yang berarti “al-tsuql” atau
berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul
beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah
dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan
pelaksanaanya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern,
wizârah mempunyai pengertian yang sama dengan menteri
yang mengepalai departemen pemerintahan. Menurut kitab
Zend Avesta, kata ini berasal dari “viciria” yang berarti
orang yang memutuskan, hakim.
Melihat dari pandangan diatas, Wazir adalah nama
suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena
pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu
kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau
kerajaan yang bersangkutan.58
Al-Mawardi lebih memerinci lagi tiga pendapat
tentang asal-usul wizârahini. Pertama, wizârah berasal dari
kata al- wizâr yang al-tsuql (beban), karena wazir memikul
tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Kedua,
wizârah terambil dari kata al-wazar yang berarti al-malja‟
(tempat kembali). Pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan
Al- Qur‟an ( كااللوزرsekali-kali tidak. Tak ada tempat kembali
perlindungan pada hari kiamat). Dinamakan demikian, karena
kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya
sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan
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kebijaksanaan negara. Ketiga, wizârah juga berasal dari al-azr
yang berarti al-zhuhr (punggung).59
Melihat dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa
Wazir merupakan pembantu kepala (raja atau khalifah) dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala
negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan
politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya
dan ahli dibidangnya masing-masing. Karenanya kepala
negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir.
Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala
negara dalam mengurus pemerintahan. Meskipun demikian
dalam pemerintahan islam dilarang berbuat tidak adil seperti
hal nya praktik Nepotisme, dimana Nepotisme ini adalah
lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan
hubungan bukan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya,
dalam pengangkatan wazir ini khalifah sangat tidak
diperbolehkan melakukan perbuatan Nepotisme. Al-qur‟an
Surah Al-Maidah ayat 8 menyebutkan:

         
         
          
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih
dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu
59
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kerjakan.”
Melihat dari ayat diatas bertapa sangat penting nya
suatu keadilan dalam sebuah pemerintahan, jika khalifah adil
dan terbuka dalam pemilihan Wazir/pembantunya dalam
sebuah pemerintahan maka dapat dipastikan pemerintahan
tersebut dijalankan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang
nya masing-masing.
Pengertian wazir sebagai pembantu dalam
pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Quran ketika
menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam
melakanakan dakwahnya kepada Fir‟aun.
sebagaimana dalam QS.Furqaan : Ayat 35, yang
berbunyi:

        

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab
(Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun
saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu)”.
Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari
peran yang dimainkan oleh Abu bakar dalam membantu
tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW
Abu Bakar memainkan peran penting sebagai Partner setia
Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah
kesetiaannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari
Mekkah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu Bakar juga
sering dijadikan sebagai teman dalam bermusyawarah
memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat terakhir
kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi
untuk mengimami umat Islam shalat berjamaah. Tidak hanya
Abu bakar peran sebagai wazir juga dimainkan oleh „Umar
ibn al-khathab. Kepadanya Abu bakar menyerahkan urusan
peradilan (al-qadha‟). Setelah „Umar menjadi khalifah
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menggantikan Abu bakar, selanjutnya peran sebagai wazir
dimainkan oleh „Usman ibn „Affan dan „Ali ibnu Abi Thalib.
Khalifah „Umar lebih banyak melakukan musyawarah
meminta pendapat kepada kedua sahabat ini untuk melakukan
kebijaksanaan politik.60 Meskipun praktik nya sudah ada sejak
zaman Rasulullah namun pada saat itu belum dikenal dengan
istilah Wazir.
Al-Mawardi juga mengembangkan dua teori wazir
dalam sistem Pemerintahan diantaranya Wazir Tafwidhi dan
Wazir Tanfidzi.
1) Wazir Tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan)
Wazir Tafwidhi adalah wazir (pembantu khalifah)
yang diangkat dan diserahi mandat oleh Imam (khalifah)
untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat
danijtihadnya sendiri. Posisi wazir yang berperan sebagai
pembantu khalifah dapat lebih mempermudah imam
(khalifah) dalam mengurusi berbagai persoalan umat dari
pada ditangani sendiri. Wazir yang memiliki kekuasaan
luas memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan.Ia juga
merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir
tafwidhi ini maka orang yang menduduki jabatan ini
merupakan orang-orang kepercayaan khalifah.
Syarat menduduki jabatan Wazir tafwidhi pembantu
khalifah seorang harus memiliki syarat-syarat yang
ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor nasab
(keturunan Quraisy). Wazir pembantu khalifah adalah
pelaksana ide ijtihad.61 Karena itu, ia harus memiliki sifatsifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus
memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang
ditetapkan untuk. Imamah, yaitu ia harus memiliki
keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya,
60
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seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu
harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus
terjun langsung menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat
mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun
langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk
mewakil dirinya. Itulah peran penting wazir pembantu
khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat
terarah dengan baik.
Wazir Tafwidh adalah seorang pembantu, yaitu
pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas
kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu Wazir
Tafwidhi itu adalah seorang pejabat pemerintahan
(penguasa), bukan seorang pegawai.Tugasnya adalah
memilahara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan
aktivitas-aktivitas
pegawai
yang
digaji
untuk
melaksanakannya. Imam menunjuk seseorang sebagai
pembantunya (Wazir atau Menteri) yang ia pasrahi
mengurus berbagai urusan berdasarkan pandangannya
sendiri dan memberlakukannya berdasarkan ijtihad sendiri.
Pada masa sekarang, jabatan ini mirip dengan Menteri.62
Wazir Tafwidhi tidak menangani urusan-urusan
administrasi secara langsung.Tetapi bukan berarti Wazir
Tafwidh dilarang melalukan aktivitas administrasi
apapun. Akan tetapi maksudnya bahwa Wazir Tafwidh
disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugastugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua
aktifitas secara umum.63
Wazir Tafwidhi tidak disertai untuk menangani
urusan-urusan khusus.Sebab dia adalah seorang Wazir
Tafwidh. Wazir Tafwidh diserahi tugas berdasarkan dua hal
yaitu sebagai wakil (wakil khalifah) dan keumuman
wewenagan (diberi jabatan yang mencakup segala urusan
Negara). Jadi Wazir Tafwidh tidak membutuhkan
62
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penyerahan baru untuk menjalankan setiap perkara saat
khalifah membutuhkann bantuannya, atau ketika khalifah
mengirim dia ketempat manapun, sebab Wazir Tafwidh
tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus, yang
diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan
wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: Kepala Halim
(Qadhi Al-Qudhah), Panglima Militer (Amirul Jaisy) dan
Wali khusus untuk mengurusi keuangan (Wali AshShadaqat).
Wazir yang diserahi tugas atau wewenang tentang
penganturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan)
berdasarkan pikiran dan ijtihad para Wazir sendiri
maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga
berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun
mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak
memimpin perang dengan kata lain kewenagan Imam
adalah juga kewenangan wazir kecuali tiga hal yaitu:

a) Mengangkat seoarang pengganti, seorang Imam
memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai
yang ia kehendakinya, tetapi Wazir Tafwidh tidak
memiliki wewenang tersebut.

b) Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada
umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam,
sedangkan Wazir Tafwidh tidak memiliki wewenang
tersebut.

c) Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat
yang ditarik oleh Wazir Tafwidh, akan tetapi Wazir
Tafwidh tidak punya hak untuk memecat pejabat yang
telah dilantik Imam.
Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan
mandat Imam kepada Wazir Tafwidh membenarkan
dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam
tidak menyetujui tindakan Wazir Tafwidh, padahal Wazir
Tafwidh telah memutuskan hukum sesuai pada
tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang
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telah ditetapkan oleh Wazirnya tersebut. Begitu juga ia
boleh meminta Wazir Tafwidh, padahal Wazir Tafwidh
telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun
menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak
boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh
Wazir-nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta Wazir
Tafwidh untuk mengembalikan harta yang telah
digunakan sesuai pada tempatnya.64
Sistem pemerintah Modern atau Kontemporer Wazir
Tafwidh adalah perdana Menteri. Perdana Menteri yaitu
Ketua Menteri atau seseorang yang memimpin sebuah
kabinet pada sebuah Negara dengan sistem parlementer.
Biasanya dijabat oleh seseorang politikus, walaupun
dibeberapa Negara, perdana Menteri dijabat oleh mentri,
dalam banyak sistem, perdana mentri berhak memilih dan
memeberhentikan anggota kabinetnya, dan memberikan
alokasi jabatan tersebut keorang yang dipilihnya, baik itu
karena kesamaan partai maupun faksi politik.
2) Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi)
Wazir tanfidz adalah wazir yang hanya
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan
menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam,
misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia
tidak mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan
oleh Imam untuk memberikan pendapat maka ia memiliki
fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih
merupakan perantara (utusan) saja. Oleh karena itu
kementerian ini lebih lemah dari pada kementerian
Tafwidh karena ia harus menjalankan perintah sesuai dari
kepala Negara. Kementerian ini menjadi “penyambung
lidah” kepala Negara disini Wazir Tanfidz berbeda
dengan wazir Tafwidh, kalau wazir Tanfidz tidak
membutuhkan
pelantikan,
tetapi
sekedar
pemberitahuan.Sedangkan untuk wazir Tafwidh harus
64
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dilantik terlebih dahulu.
Syarat menjadi wazir Tanfidz, tidak disyaratkan
harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki
wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkan
harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan
keputusan hukum sendiri yang mensyaratkan harus
berilmu. Syarat-syarat Wazir Tanfidz sebagai berikut:
a) Amanah (dapat dipercaya), ia tidak berkhianat
terhadap apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak
menipu jika meminta nasehat.
b) Jujur dalam perkataanya, apa saja yang disampaikan
dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang
dilarang akan dihindari.
c) Tidak bersikap rakus tehadap harta yang
menjadikannya mudah menerima suap dan tidak
mudah terkecoh yang menyebabkan bertindak
gegabah.
d) Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan
orang lain sebab sikap bermusuhan dapat menghalangi
seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah
lembut.
e) Harus laki-laki karena ia harus sering mendamping
Imam dan melaksanakan perintahnya. Disamping itu ia
menjadi saksi bagi Imam.
f) Cerdas dan cekatan, semua persoalan dapat dijelaskan
olehnya secara tuntas tanpa menyiksakan kekaburan.
g) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa
nafsunya, yang dapat menyelewengkan, tidak kuasa
membedakan antara orang yang benar dan orang yang
salah.
Penunjukan dan pengangkatan Wazir Tanfidz cukup
hanya dengan adanya izin dan perstujuan, tidak
disyaratkan harus dengan prosedur kontrak tertentu
dengan khalifah. Juga tidak diisyaratkan harus bersatus
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merdeka.65 Wazir Tanfidz tidak memiliki wewenang dan
otoritas indenpenden sebab tugasnya hanya dua
melaporkan berbagai printah Imam yang disampaikan
kepadanya. Ia juga tidak disyaartkan harus orang yang
memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai Mujtahid
karena ia tidak boleh memutuskan suatu masalah
berdasarkan pandangan dan pendapatnya sendiri.
Wazir Tanfidz melaksanakan tugas-tugas admistrasi,
bukan tugas-tugas pemerintah seperti halnya Wazir
Tafwidh. Karena itu Wazir Tanfidz tidak bisa mengangkat
wali, amil dan tidak mengurusi urusan-urusan
masyarakat. Tugasnya hanyalah tugas administrasi untuk
menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas
yang dikelurkan oleh khalifah atau yang dikelurakan oleh
wazir tafwidh, Dengan demikian dalam hal ini mirip
dengan kepala kantor kepala negara (kepala kantor
Kepersidenan atau Perdana Menteri) pada sistem
sekarang, karena tugas utama dari wazir Tanfidz yaitu
mendampingi Imam atau Khalifah dan melaksanakan
perintahnya.
Fungsi-fungsi eksekutif banyak diperankan Wazir
tafwidhi, sedangkan fungsi legislatif diperankan oleh
lembaga pemilih (Ahl al- Ikhtiyar), dan fungsi yudikatif
banyak dilakukan lemabga al-Qudht (peradilan,
mahkamah islam). Walaupun begitu lembaga-lembaga ini
tidak memiliki fungsi yang persis sama dengan fungsi
Trias Politica, sebab sistem modren menganut sistem
Seprated of power‟s (pemisahan kekuasaan) dan
Distribution of power‟s (pembagian kekuasaan) pada
aspek-aspek yang lebih umum, misalnya persoalan
ekonomi masyarakat, hukum, dan pelayanan sosial
lainnya.
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3. Pembagian Tugas Kenegaraan Dalam Konsep Fikih Siyasah
Fikih Siyasah adalah berbagai peraturan dan undangundang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan
pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat
manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan
hidupnya.66
Fikih Siyasah membagi tugas kenegaraan dalam konsep
Fikih Siyasah yaitu:

1.Siyasah Dusturiyah.
Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fikih Siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam
bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi
(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura
yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan
tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum
dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah
dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib
dilindungi.67
Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan
yang sangat luas dan
kompleks. Sekalipun demikian, secara disiplin ini meliputi
hal-hal sebagai berikut:68

1)

Konstitusi.
Konstitusi dalam Fiqh Siyasah disebut juga dengan
Dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula
artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik
dalam bidang politik maupun agama”. Dalam bahasa
Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi
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asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur
berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan
kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam
sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)
maupun yang tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah
diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu
artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.
Menurut „Abdul Wahab Khallaf, “prinsip-prinsip
yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang
dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap
anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua
orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan
stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama”69
Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukannya
sebagai penjelas terhadap Al-Quran, pada tahun kedua
hijriah di Madinah telah mengundangkan Piagam
Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara
komunitas antar Negara Madinah yang heterogen, seperti
kaum Muhajirin (penduduk Mekkah yang bersama-sama
Nabi ke Madinah) Anshar (penduduk asli madinah),
Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa
kaum paganis yang belum masuk islam tapi menyatakan
diri tunduk kepada Nabi.
Piagam ini menurut Munawir sjadzali “meletakkan
landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyrakat
yang majemuk dimadinah, Dalam Piagam Madinah
ditegaskan bahwa umat islam, walaupun berasal dari
kelompok, adalah suatu komunitas. Piagam ini juga
mengatur pola hubungan antar sesama komunitas
Muslim dan antara komunitas Muslim dengan komunitas
Non-Muslim lainnya.”70
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70
Ibid, 181.
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Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan
dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan
di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah,
sumber perundangan maupun sumber penafsirannya.
Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan
meteri pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam
sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan
antara pemerintah dan rakyat yang diperintah
2)

Legislasi
Menurut kajian Fikih Siyasah, legislasi atau
kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah altasyri‟iyah, yaitu kekuasan pemerintah Islam dalam
membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak
seorang pun berhak menentukan hukum yang akan
berlaku bagi umat Islam. Istilah al-sulthah al-tasyri‟iyah
dalam wacana fiqh siyasah digunakan untuk
menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan
pemerintahan Islam .Unsur-unsur legislasi dalam Islam
meliputi:
a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk
menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam
masyarakat Islam
b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai
dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.71

Jadi, dengan kata lain, dalam al-sulthah al-tasyri‟iyah
pemerintah melakukan tugas siyasah syar‟iyahnya untuk
membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam
masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan
semangat ajaran Islam. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan
yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan
dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan
dilaksanakan secara efektif.
71

Ibid, 187.
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2.Siyasah Maliyyah
Fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengeloloan,
dan pengeluaran uang milik negara. Maka dalam fiqh siyasah
ada hubungannya di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan
pemerintahan atau kekuasaan. Dalam suatu negara yang harus
bekerja sama dan saling menbantu antara orang-orang kaya dan
miskin. Fiqh siyasah ini membicarakan bagaimana cara-cara
kebujakan yang harus diambil untuk sistem parlamenter para
menteri di pimpin oleh perdana menteri, tugas dari lembaga
mengharmoniskan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan
anatara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.72
3. Siyasah Dawliyyah
Dawliyyah bermakna tentang daulat, kerajaan,
kekuasaan, wewenang, sedangkan Siyasah Dawliyyah sebagai
kekusaan kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal
hubungan Internasional, masalah teritorial, nasionalitas,
pengasingan tawanan politik, pengusiran warga Negara asing.
Selain itu juga mengurusi masalah kaum Dzimi, perbedaan
agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi,
hudud, dan qishah”.73
4. Siyasah Harbiyyah
“Siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspekaspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.
Siyasah Harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh harbiyyah
itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam
islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah
mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamananserta
perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta
peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian”.74
Mengutamakan perdamaian disebutkan dalam surah AlAnfal ayat 61:
72

Ridwan Yahya, Memilih pemimpin dalam Prespektif Islam (Jakarta:
Pustaka Nawaitu, 2004), 31.
73
Ibid, 31.
74
Dr,Sayuti Palungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, h. 41.
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“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka
condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha
mengetahui”.
1. Dasar-dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam
Q.S Surah 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”
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah
SAW memasuki kota Mekah pada hari ditaklukkannya, Usman
bin Talhan pengurus Ka‟bah pada waktu itu menguasai pintu
Ka‟bah lalu naik ke atas bubungannya. Ia tudak mau
memberikan kunci Ka‟bah kepada Rasulillah SAW. Kemudian
Ali bin Talib merebut kunci Ka‟bah itu dari Usman bin Talhan
secara paksa dan membuka Ka‟bah, lalu masuklah Rasulullah
ke dalam dan salat dua raka‟at. Setelah beliau keluar dari
Ka‟bah tampilah pamannya, Abbas ke hadapannya dan meminta
supaya kunci itu diserahkan dan diberi jabatan pemeliharaan
Ka‟bah dan jabatan penyediaan air untuk jama‟ah haji, maka
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turunlah ayat ini, lalu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin
Abi Talib mengembalikan kunci Ka‟bah kepada Usman bin
Talhan dan meminta maaf.
Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus
dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang
diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat
Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub
(mendekatkan diri) kepada-Nya. Amanat seseorang terhadap
sesamanya
yang
harus
dilaksanakan
antara
lain:
mengembalikann titipan kepada yang punya dengan tidak
kurang sesuatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia
dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah:
1. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun
dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain
di dalam pelaksanaan hukum, sealipun keluarga dan anak
sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.
2. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan)
terhadap orang awan, seperti menanamkan ke dalam hati
mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal
yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan
pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal,
memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya,
menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat,
membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan
kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat
di dalam melaksanakan syari‟at dan ketentuan Allah SWT.
3. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun
sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing
terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang
lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik
diketahui orang lain.
Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri; seperti
berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi
dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat
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hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain
sebagainya.
Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah
dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan,
akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan
dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat.75
Kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:
a. Ta‟at dan patuh kepada perintah Allah dengan
mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur‟an, melaksanakan
hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa
berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi,
karena apa yang diperintahkan Allah itu mengandung
maslahat dan apa yang di larang-Nya mengandung mudarat.
b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw
pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh
segenap hamba-Nya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan
kepada manusia isi Al-Qur‟an.
c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
Ulil Amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di
antara mereka. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu
meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama dan pemimpinpemimpin. Apabila mereka telah sepakat dalam sesuatu hal,
maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya
dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan
dengan isi Kitab Al-Qur‟an. Kalau tidak demikian halnya,
maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib
menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu ta‟at
dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat
pada Allah SWT.

75

HM. Sonhadji, AL-QUR‟AN DAN TAFSIRNYA JILID II JUZ 4-5-6
(Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990), 209-211.
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d. Jikalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai
kata sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada AlQur‟an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya
haruslah disesuaikan dengan (diqiaskan kepada) hal-hal
yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam AlQur‟an dan Sunnah Rasulullah saw.

B. Pemerintahan Desa
1. Pengertian pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala
Desa. Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat seperti negari, kampung,
pekon, huta, bori dan marga. Pembentukan, penghapusan
atau penggabungan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa
dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah
penduduk, sosial budaya, potensi dan lain-lain. Dilihat dari
sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan
kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan
masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan
hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang
berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan
sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi
untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan
penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi
kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan
disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak
luar.76
Desa dalam stuktur pemerintahan negara kita
merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada
langsung di bawah Kecamatan sehingga merupakan

76
Khairudin Tahmid, Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004) ,
21.
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tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan77,
bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam
penyenggaraan pemerintahan negara. Karena posisi
penyenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang
langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata
masyarakat aparatur pemerintahan Desa inilah yang
langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan
dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara
ketentraman dan kesejahteraannya. karena itu sedikit saja
ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaran
pemerintahan Desa yang dipandang kurang pada tempatnya,
akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat.78

2. Kedudukan Kepala Desa dalam Masyarakat
Kepala Desa atau Khalifah adalah Pejabat
Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya
dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.
Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 84 Tahun 2015
dalam Pasal 6 menyebutkan:
1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa,
melaksanakan
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan, dan pemeberdayaan masyarakat.
3. Melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan
masalah
pertanahan,
pembinaan
77
Daeng Sudirwo, Pokok-pokok Pemerintahan
Pemerintahan Desa, (Bandung, Angkasa, 1991) ,43.
78
Khairudin Tahmid, Op.cit, 20.

di

Daerah

dan
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ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan,
dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan.
c. Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,
sosial
budaya
masyarakat,
keagamaan,
dan
ketenagakerjaan.
d. Perbedayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, perberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e. Menjaga hubungan kemitraan dengan
masyarakat dan lembaga lainnya.79

lembaga

Meskipun demikian, dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf f Tentang Desa,
“Kepala Desa dilarang Melakukan kolusi, korupsi,
nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari
pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukan.”80

3. Pengertian Perangkat Desa
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa, tenaga-tenaga yang mengisi jabatan-jabatan yang
tersedia di dalam organisasi pemerintahan desa. Ada
beberapa jabatan struktural di lingkungan pemerintah desa
terdiri dari Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsure pembantu Kepala Desa terdiri
dari:
79
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pasal 6.
80
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf f Tentang Desa
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a.

Sekertaris desa yang dimpimpin oleh Sekertaris Desa.

b.

Pelaksanaan
kewilayahan
ditentukan secara proposional.

c.

Pelaksanaan teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi

yang

jumblahnya

Menurut A.Saibani, dalam bukunya yang berjudul
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
dijelaskan bahwa Perangkat Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa yang dibantu oleh pelaksana teknis dan
unsur kewilayahan yang berasal dari warga setempat
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa
dikonsultasikan
dengan
Camat
atas
nama
Bupati/Walikota. Dengan itu Perangkat Desa bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.

1) Unsur Staf
Unsur Staf adalah Sekretaris Desa dan Kaur.
Sekretaris Desa memiliki peran penting dalam
Pemerintahan Desa, yang menjadi tugas utamanya adalah
mengurusi administrasi desa. Contohnya, membuat akta
kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris Desa berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS), sehingga hak dan
kewajiban pns juga melekat kepada seorang Sekretaris
Desa. Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya
dibantu oleh unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Kepala Urusan(Kaur). Kaur memiliki tugas melayani
warga desa dalam banyak urusan. Mengacu pada
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 62 ayat
(2), paling banyak ada 3 bidang urusan yang ditangani
dan dipimpin oleh seorang kaur. Tugas utama Kaur
tertuang dalam Peraturan Menteri sebagai berikut:

•

Bersama-sama Kepala Desa dan Sekretaris Desa
menjalankan Pemerintahan Desa.

•

Membuat dan melaksanakan program pembangunan
desa dan Kemasyarakatan.

•

Melayani masyarakat dalam setiap bidang.
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2)

Unsur Pelaksana Teknis
Yaitu pelaksana teknis lapangan seperti, pamong
tani desa dan urusan keamanan atau Linmas yang
menjaga keamanan desa.

3)

Unsur Kewilayahan
Unsur Kewilayahan ini yang membantu tugas
Kepala Desa dalam bidang Pemerintahan. Unsur ini
diatur oleh Kepala Desa. Disetiap daerah unsur
kewilayahan memiliki nama yang berbeda, untuk daerah
pedesaan, unsur ini diwujudkan dalam bentuk dusun.
Dusun terdiri dari beberapa Rukun Warga(RW) yang
berdekatan. Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun
yang membantu jalannya Pemerintahan Desa ditingkat
Dusun. Berikut tugas Kepala Dusun:

• Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi.
• Menajalankan sebagian tugas Kepala Desa yang
dilimpahakan kepada Kepala Dusun.

• Membina kehidupan masyarakat dusunnya.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa Perangkat Desa
adalah unsur staf atau Pejabat Pemerintahan Desa yang
membantu tugas Kepala Desa yang diwadahi dalam
Kesekretariatan Desa dalam bentuk unsur pelaksana
teknis dan unsur kewilayah.
4. Faktor yang mempengaruhi pengangkatan Perangkat
Desa
Faktor yang mempengaruhi pengangkatan Perangkat
Desa:

a. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis
kemandirian NKRI.

b. Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas Kepala
Desa diwilayah Dusun.

c. Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan dan
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administrasi pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan
kemasyarakatan
serta
membina
ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;

d. Memperkuat

posisi

Desa

sebagai

subyek

pembangunan;

e. Mendekatkan

perencanaan

pembangunan

ke

masyarakat;

f. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan
yang sesuai dengan kebutuhan lokal;

g. Melaksanakan

Peraturan
Keputusan Kepala Desa;

Desa,

Peraturan

dan

h. Pembantu

menyampaikan
informasi
tentang
ketentuan
peraturanperundang-undangan
yang
berlaku didesa dan di wilayah Dusun;

i. Memberikan

kepercayaan, tanggungjawab dan
tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa
dan potensi Desa;81

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan
Aparat Pemerintah desa bahwa Aparat Pemerintah
Desa/perangkat desa dibentuk karena untuk mewujudkan desa
yang berkualitas dengan adanya pelayan administrasi. Di satu
sisi, para Aparat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara
yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan
birokratisasi di level Desa, melaksanakan program
pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada
masyarakat.
Rudi Santoso dalam jurnalnya mengatakan, “peran
merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap

81
Faisal Hamid Azly, Siyasah (Hukum Tata Negara), (On-Line), tersedia
di: https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2487 (15 Januari 2021). Dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi
tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya”.82
Secara praktiknya antara warga dan Kadus Desa
mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang
mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun
ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh
secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang
publik. Batas-batas urusan privat dan publik di Desa sering
kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja
Kadus Desa tidak menggunakan kriteria modern
(transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai
kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik,
terutama kedekatan kadus dengan warga yang bisa dilihat
dari kebiasaan dan kerelaan kadus untuk bekerjasama.83
Pemerintah Desa berperan sebagai ujung tombak
pemerintahan dalam tatanan demokrasi pemerintah desa, dan
sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola tata kuasa
dan tata kelola atas penduduk.

4) Dasar Hukum Pemerintahan Desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan
terkecil dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan
desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyenggaraa
pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang
Desa penyenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas.84
82

Rudi Santoso, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam
Mewujudkan Demokrasi Berintegritas, Nizam, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember (2019),
255.
83
Mitah Toha, Makna Pemerintahan, Tujuan Dari Segi Etika Dan
Kepemimpinan (Jakarta: Widya, 2000), 37.
84
Yusnani Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta, Rajawali
Pers, 2017) 132-133
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a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan pengaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Tertib penyenggaraan pemerintahan adalah asas yang
menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraa
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 diskriminatif tentang
penyenggaraan pemerintahan desa dengan tetap
memerhatikan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
e. Proposionalitas adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan
antara
hak
dan
kewajiban
penyelenggaraan pemerintahan desa.
f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan 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
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Efektifitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil
mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di
dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan
kebutuhan dan kepentingan umum.
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j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan
desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok
masyarakat tertentu.
k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa
yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur
masyarakat desa
Perangkat Desa terdapat dalam Undang-Undang No.6
Tahun 2014 Tentang Desa yang dituangkan dalam Bagian
Kelima, Pasal 48 sampai dengan Pasal 53, namun hanya
berisikan penjelasan secara singkat tentang pengertian
Perangkat desa.
Kembali dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor
83 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dalam Pasal 1 ayat
(5) yang berbunyi, “Perangkat Desa adalah unsur staf yang
membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur
pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan”.
Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 Tentang
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1
ayat (10) yang berbunyi “Perangkat Desa adalah PejabatPejabat Pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas
Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana
Teknis”.
a. Persyaratan Pengangkatan.
Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terdapat
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
yang dituangkan dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi:
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Pasal 2:
1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari
warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum
dan khusus.85
2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut:
a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah
umum atau yang sederajat;
b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42
(empat puluh dua) tahun;
c) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat
tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran; dan
d) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus
dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial
budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Pasal 3:
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain
terdiri atas:
a) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
bertempat tinggal paling kurang 1(satu) tahun
sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau
Rukun Warga setempat;
b) Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan
85
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (5), 3.
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diatas kertas bermaterai;
c) Surat Pernyataan memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai
cukup;
d) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terahir yang dilegalisir oleh pejabat
berwenang atau surat pernyataan dari pejabat
yang berwenang;
e) Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal
Lahir;
f) Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas
atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
g) Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang
dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel
atau bermaterai cukup.
b. Mekanisme Pengangkatan
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa diatur
dalam Bagian kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 yang berbunyi:
Pasal 4:

1) Pengangkatan Perangkat Desa melalui Mekanisme
sebagai berikut:

a) Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri
dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan
minimal Seorang Anggota;

b) Kepala

Desa melakukan penjaringan dan
penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan
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oleh tim;

c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal
calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama
2(dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa
kosong atau diberhentikan;

d) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon
Perangkat Desa paling sedikit 2(dua) orang calon
dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap
calon Perangkat Desa paling lambat 7(tujuh) hari
kerja;

f) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa
persetujuan
atau
penolakan
persyaratan yang ditentukan;

berdasarkan

g) Dalam hal camat memberikan persetujuan Kepala
Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan,
Kepala Desa melakukan penjaringan
penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

dan

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur
dalam Peraturan Kepala Desa.
c. Mekanisme Pemberhentian
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa diatur
dalam Bagian ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 dan 6 yang
berbunyi:
Pasal 5:

1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa
setelah berkonsultasi dengan Camat.
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2)

Perangkat Desa berhenti karena:

a) Meninggal dunia.
b) Permintaan sendiri; dan
c) Diberhentikan.
3) Perangkat

Desa diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

a) Usia telah genap 60(enam puluh) tahun.
b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

c) Berhalangan tetap.
d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
Perangkat Desa; dan

e) Melanggar Larangan sebagai Perangkat Desa.
4)

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b,
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan
disampaikan kepada Camat atau sebutan lain
paling lambat 14(empat belas) hari setelah
ditetapkan.

5)

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib
dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau
sebutan lain.

6)

Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan
pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian sementara
Pasal 6 :

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala
Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
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2. Pemberhentian

Sementara
Perangkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

Desa

a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
b. Ditetapkan sebagai terdakwa.
c. Tertangkap tangan dan ditahan.
3. Perangkat
Desa
diberhentikan
sementara
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diputus
bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan
dan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada
jabatan semula.
Kesimpulannya bahwa untuk pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa harus terlebih
dahulu berkonsultasi dengan Camat selaku Wakil dari
Bupati/Walikota. Setelah itu akan menghasilkan surat
rekomendasi dari Camat setempat kemudian melanjutkan
proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
sesuai dengan peraturan berlaku.
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