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ABSTRAK
Dalam perencanaan pembangunan wilayah hal yang tidak dapat
diabaikan dalam pembangunan secara keseluruhan namun di Kota
Bandar Lampung dalam perencanaan suatu penataan ruang khususnya
pada kawasan pendidikan tinggi telah terjadi penyimpangan yang
terdapat sebuah tempat hiburan malam di kawasan pendidikan tinggi
dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun
2011-2030 pada pasal 14 ayat 2 Huruf D. Peraturan tersebut sebagai
tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Oleh sebab itu permasalahannya
dapat dirumuskan: 1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf D. 2. Bagaimana Peran
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf
D Ditinjau dari Fiqh Siyasah. Adapaun tujuan penelitian ini untuk
mengetahui Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar
Lampung dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14
Ayat 2 Huruf D dan untuk mengetahui Peran Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf D ditinjau dari Fiqh Siyasah.
Kegunaan penelitian ini untuk memberikan kontribusi akademis
khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum tata Negara. Jenis
penelitian ini adalah field research. Metode yang digunakan adalah
observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data adalah
editing, coding, reconstructing dan sistematisi data. Metode analisis
data yang bersifat deskriptif analisis adalah kualitatif dan dan
pendekatan yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian
ditemukan bahwa: 1. Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bandar lampung sudah sesuai dengan konsep-konsep pembangunan
ii

namun belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat tempat
hiburan malam dikawasan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030 pasal 14 ayat
4 Huruf D “menata kawasan pendidikan tinggi di Jalan Zainal Abidin
Pagar Alam dan mengembangkannya ke wilayah Sukarame dan
subpusat pelayanan kota lainnya.” 2. Peran Dinas Perumahan dan
Permukiman ditinjau dari fiqh siyasah sudah sesuai dengan konsepkonsep pembangunan namun belum berjalan dengan baik karena
pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan
tugasnya yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 “Sungguh Allah
menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh, Allah sebaikbaiknya yam member pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat.”
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MOTTO
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, agar tidak
terjadi kesalah pahaman dalam makna yang terkandung dalam
judul, maka penulis memerlukan adanya pembatasan arti kalimat
dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna
yang dimaksud. Adapun judulnya adalah “TINJAUAN FIQH
SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PALAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030 PASAL 14 AYAT 2
HURUF D”. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini
adalah:
1. Tinjauan menurut kamus besar Indonesia yaitu hasil
meninjau pandangan, pendapat (sudah menyelidiki,
mempelajari, dsb).1
2. Fiqh Siyasah adalah sudut pandang salah satu aspek Hukum
Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.2
3. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bandar Lampung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi telah diatur dalam Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar lampung.
4. Peraturan Daerah (PERDA) adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
(Gubernur atau Bupati/Wali kota). Peraturan Daerah

1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa Edisi Ke IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.
2
Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

1

2
selanjutnya disebut Perda adalah Daerah Provinsi dan / atau
peraturan daerah Kabupaten / kota.3
B.

Latar Belakang Masalah
Perencanaan pembangunan wilayah merupakan hal yang tidak
dapat diabaikan dalam pembangunan negara secara keseluruhan.
Secara formal dapat didefinisikan bahwa perencanaan adalah
suatu proses untuk menentukan tindakan yang tepat. Tindakan
dikatakan tepat apabila sesuai dengan tujuan. Jadi perencanaan
berhadapan dengan pernyataan apa tujuan yang akan dicapai dan
bagaimana cara mencapainya. Dengan demikian, pilihan-pilihan
yang harus dilakukan dalam proses perencanaan terdiri atas tiga
tahap. Yang pertama adalah pemilihan tujuan dan kriteria, kedua
adalah identifikasi dari alternatif yang sejalan dengan tujuan
tersebut, ketiga adalah pemilihan pedoman dari tindakan menuju
tujuan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan
adalah pemilihan tindakan untuk masa depan yang sesuai dengan
keinginan kita.4
Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan
pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara
yang harus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya
untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup
rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan.
Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada
tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin
sempitnya ruang untuk bergerak.
Hukum, menurut Mohtar Kusumaatmadja, jika diartikan
dalam arti yang luas, hukum tidak saja merupakan keseluruhan
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia
dalam masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga (insitutios)
dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah
tersebut dalam kenyataan (Chidir Ali, 1991:1). Dengan demikian
suatu unsur pokok dalam hukum adalah sesuatu yang berkenaan
3

Sarman, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta 2011), h. 11.
4
Siti Sutriah Nurzaman, Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia,
(Bandung: ITB, 2012), h.5
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dengan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas
yang disebut dengan masyarakat (Chidir Ali, 1991:1).5
Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order).
Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu
mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu
masyarakat.
Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menertibkan
peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdapat
dalam Peraturan Daerah kota Bandar lampung Nomor 10 tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.
Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, yang mempunyai tujuan penataan ruang adalah
terwujudnya Kota Bandar lampung sebagai pusat perdagangan
dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif,
dan berkelanjutan. Sebagai pedoman dalam melakukan pergaulan
hidup dimasyarakat adanya yang berisi tentang peraturanperaturan. Undang-Undang tersebut seharusnya menjadi salah
satu acuan untuk masyarakat berperilaku baik dan tertib.
Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10
tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 20112030 pasal 14 ayat 2 huruf D yang berbunyi menata kawasan
pendidikan tinggi di jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan
Mengembangkannya ke wilayah Sukarame dan Subpusat
pelayanan kota lainnya.6
Memperhatikan isi Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030.
Timbulnya tempat hiburan malam menjadi kontradiksi di wilayah
sukarame. Sementara di dalam Peraturan Daerah sukarame
merupakan bagian dari kawasan pendidikan tertinggi.
Kebijakan Pembangunan Tata Ruang yang tidak berpedoman
pada ajaran islam kedepannya akan menimbulkan suatu
5

Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan
Pendekatan normative Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum, Jurnal Ilmu Hukum
PRANATA HUKUM, Vol. 6 No.2, Juli 2011. h. 123
6
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2011-2030
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permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus Tata
Ruang Kota yang Perencanaannya tidak berpedoman pada nilainilai islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dan bencana.
Pembangunan Tata Ruang setidaknya memperhatikan pula akan
kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam dan aturan-aturan
yang berlaku seperti merebaknya gemerlapan kehidupan kota
yang tidak islami dengan adanya beberapa fasilitas-fasilitas yang
telah keluar jauh dari tatanan nilai-nilai islam. Dapat disimpulkan
bahwa pembangunan kota yang sebenarnya merusak moral
bangsa, merusak kaidah islam, maka akan timbul kehancuran dan
bencana yg sudah di jelaskan dalam Q.S. Al-Hajj 45:
          
   
Artinya : Berapalah banyaknya kota yang Kami telah
membinasakannya, yang penduduknya dalam Keadaan
zalim, Maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi
atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah
ditinggalkan dan istana yang tinggi.
Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar seluruh umat
tidak berbuat dzalim dan kekafiran agar tempat-tempat yang
didirikan berjalan dengan syariat islam dan dapat dimanfaatkan
dengan baik, bukan sebaliknya mendirikan tempat yang tidak
bersyariat karena akan menimbulkan kehancuran dan tidak dapat
dimanfaatkan dengan baik.
Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung
dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah melaksanakan
pengawasan dan penertiban pemaanfatan ruang. Pengendalian
pemanfaatan tata ruang yang dilakukan Dinas Perumahan dan
Pemukiman Kota Bandar Lampung Pada Saat ini sudah cukup
baik dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas pokok
dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Perumahan dan Pemukiman Bandar Lampung.
Daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pendidikan
tinggi ternyata semakin marak pemanfaatan ruang fungsi terdapat
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tempat hiburan malam di sekitar tempat pendidikan tersebut. Hal
ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan
pelaksanaan rencana tata ruang melalui pemanfaatan fungsi ruang
komersial yang cukup signifikan di kawasan pendidikan tinggi di
Bandar Lampung.
Dalam konteks Fiqh Siyasah, kata siyasah berasal dari kata
sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian
kebahasaan ini mengisyaratkat bahwa tujuan siyasah adalah
mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencakup sesuatu.7 Dengan demikian
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030
merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur, mengurus
dan memerintah sesuatu.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakuukan
penelitian tentang “Tinjaun Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Dalam
Pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2
Huruf D”
C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah
Terhadap Peran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar
Lampung dalam Pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030
Pasal 14 Ayat 2 huruf D”, penulis lebih memfokuskan pada Peran
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
terkhusus pada daerah Sukarame, apakah pelaksanaan
pembangunan tersebut sudah sesuai dengan penerapan Peraturan
Daerah kota Bandar lampung Nomor 10 Tahun 2011 pasal 14
ayat 2 huruf D ditinjau dari fiqh Siyasah atau belum.

7

Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah Kontekstrualisasi Doktrrin Politik Islam,
(Jakarta: KENCANA, 2014), h. 3
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakanag di atas, dapat ditarik rumusan
masalah dalam penelitian, sebagai berikut :
1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bandar Lampung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf D ?
2. Bagaimana Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bandar Lampung dalam Pelaksaan Peraturan Daerah Nomor
10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2011-2030 Pasal 14 ayat 2 Huruf Dditinjau dari Fiqh
Siyasah?
E.

Tujuan Penelitian
Ada beberapa alasan penulis memilih judul ini sebagai bahan
untuk penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Peraturan
DaerahNomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf D.
2. Untuk mengetahui Peran Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Bandar Lampung dalam Pelaksaan Peraturan Daerah
Nomor 10 tahuun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14 ayat 2 huruf D ditinjau
dari fiqh Siyasah.

F.

Manfaat Penelitian
1. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan kepada Pemerintah
Daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan
penataan ruang Kota terkait tempat pendidikan tinggi.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh
di bangku kuliah di lapangan dan menambah wawasan
mengenai pelaksanaan suatu peraturan daerah di tengah
masyarakat khususnya mengenai Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
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3. Bagi peneliti lain, hasil ini dapat digunakan sebagai bahan
perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan
Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa
skripsi, belum ada yang membahas secara detail mengenai
pembahasan penataan Kota Bandar Lampung. Tetapi ada
beberapa yang dapat dijadikan sebagai rujukan yaitu:
Kurniawan Akbar dalam skripsinya yang berjudul
“Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan
Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makasar”. Ia membahas
tentang masalah khusus pendidikan tinggi terpadu di kecamatan
Tamanlanrea kota Makasar dalam proses pengimplementasiannya
tidak dapat terealisasi dengan baik.8
Rimba Arief dalam skripsinya yang berjudul “Kecenderungan
Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Kota
Makasar”. Ia membahas tentang kawasan pendidikan tinggi
terpadu kota Makasar tidak efektif dalam kurun waktu 2005-2013
semakin mengalami pengaruh ekspansi oleh fungsi ruang
komersial. Prospek perkembangan pemanfaatan ruang tersebut
dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan
pelaksanaan rencana tata ruang tersebut.9
Dari dua penelitian diatas belum ditemukan pembahasan yang
focus pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk
membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul
“Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung dalam Pelaksaan Peraturan
Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf D.”

8

Kurniawan Akbar, Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan
Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makasar, (Skripsi Jurusan Ilmu Politik
Pemerintahan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makasar, 2015.
9
Rimba Arief, Kecenderungan Pemanfaatan Ruang di Kawasan
Pendidikan Tinggi Terpadu Kota Makasar, (Tesis Jurusan Perancangan Kota dan
Daerah). Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014
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H. Metode Penelitian
Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat
esensial, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar
penelitian. Dalam penelitian penulis mengemukakan metodemetode sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a) Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian
lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research)
adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan
interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok,
lembaga, atau masyarakat.10 Disini Penulis akan terjun
kelapangan dimana penulis akan meneliti bagaimana Peran
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030
Pasal 14 Ayat 2 Huruf D.
Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga didukung
dengan penelitian pustaka untuk mengumpulkan data atau
informasi dengan menggunakan buku, catatan, dokumen,
jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perumahan dan
Pemukiman Kota Bandar Lampung dalam Palaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14 ayat 2 Huruf
D.
b) Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan
deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa
angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga
yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin
menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara
10

Sumadi Suryabrata, Metodologi penelitian, (jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011) h.80.
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mendalam, rinci dan tuntas.11 Oleh karena itu, penggunaan
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan
mencocokan antara realita empiric dengan teori yang berlaku
dengan menggunakan metode deskriptif.
Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari
masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang
berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu
termaksud hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikapsikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang
sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.
Dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan lebih rinci
dan melakukan analisis mengenai Tinajauan Fiqh Siyasah
Terhadap Peran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota
Bandar Lampung Dalam pelaksanaan Tata Kota Bandar
Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14 ayat 2 huruf D.
2. Sumber data
Sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu:
a) Sumber Data Primer
Data primer data utama yang digunakan peneliti untuk
memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang
sedang di uji. Sumber data primer adalah data utama
dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang
diperoleh melalui interview dan observasi dengam
memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang
mewakili. Dalam hal ini data primer diperoleh penelitian
bersumber dari Peran Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Bandar Lampung.
b) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder, yaitu cerita atau penuturan
mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan langsung
oleh pelapor, melainkan semata-mata melaporkan apa
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), Cet VII, h.10.
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yang dituturkan atau ditulis oleh orang yang
menyaksikan peristiwa itu. Biasanya buku teks sejarah
dan ensiklopedia adalah contoh sumber sekunder, karena
ditulis selang beberapa lama setelah terjadinya peristiwa
yang sebenarnya. 12 Selain itu, sumber data sekunder
dapat bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadist, kitab-kitab
fiqh, buku-buku dan literature yang berhubungan dengan
pokok permasalahan yang dipergunakan sebagai data
pendukung yang berhubungan dengan penelitian.
3. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam
penelitian, agar memudahkan penulis menentukan metode
penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas
permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan
banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.
a. Populasi
Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk
peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik
serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti
karena itu dipandang sebuah penelitian.13
b. Sampel
Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan
merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan
karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.14 Bila
populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari
semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan
dana, waktu, dan tenaga maka penelitian dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi
tersebut.15

12

Ibid. h. 75
Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin, Metodelogi Penelitian, (Bandung:
Manjar Maju, 2002), h.34.
14
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Renika Cipta, 2010), h.173-174.
15
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Afabeta, 2011), h.118.
13
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Teknik sampling merupakan teknik pengambilan
suatu sampel yang akan digunakan dalam penelitian.
Teknik sampling terbagi menjadi dua yaitu probolitas
sampling dan nonprobolitas sampling.16 Sampel yang
akan digunakan oleh penelitian adalah mengunakanan
nonprobolitas sampling. Purposive Sampling merupakan
satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan
tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan
sampling
yang
memiliki
karakteristik
yang
17
dikehendaki. Sampel yang akan digunakan di penelitian
ini antara lain: aparatur (3 orang), sekitar tempat hiburan
(2 orang), mahasiswa (1 orang), dan pengunjung tempat
hiburan (1 Orang). Maka sampel berjumlah 7 orang.
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa
metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut
adalah sebagai berikut :
a) Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara
sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejalagejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.18
Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi
langsung pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota
Bandar Lampung.
b) Wawancara (Interview)
Wawancara (interview) merupakan cara yang
digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan
guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat
bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan
treatment seperti yang biasa dilakukan oleh spikoanalis
dan dokter, untuk keperluan mendapatkan berita seperti
yang dilakukan wartawan untuk melakukan penelitian
16

Ibid. h.218.
Amiridin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
Cetakan Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.107
18
Joko Subogyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek), (Jakarta :
PT.Asdi Mahasatya, 2006) Cet. V, h.63
17
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dan lain-lain. Interview adalah suatu penelitian yang
bertujuan mengumpulkan keterangan tentang bagaimana
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perumahan
dan Pemukiman Kota Bandar Lampung Dalam pelaksaan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14
Ayat 2 Huruf D.
c) Dokumentasi
Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih
dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi,
dan memerlukan interprestasi yang berhubungan sangan
dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.19
Dalam hal ini penulis menggunakan metode ini untuk
mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi
tertulis yang sesuai diperlukan peneliti yaitu berupa
catatan resmi untuk objektif dan konkrit.
5. Metode pengolahan data
Secara umum teknik pengolahan data setelah data
terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:
a) Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang,
kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti
setelah data tersebut terkumpul.
b) Penandaan data (coding) yaitu member catatan data yang
menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber
dari Al-Quran dan hadist, atau buku-buku literatur
lainnya yang sesuai dengan yang diteliti.
c) Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang
secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami
sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik
kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses
penelitian.20

19

Burhan
Bungin,
Metodologi
penelitian
kualitatif,
(Jakarta:
RajaGrafindoPersada, 2015), h.142
20
Lexy John Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Kosda,
2001), h. 161.
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d) Sistematisi data (systematizing) yaitu menempatkan data
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan
urutan masalah.21
6. Analisis Data
Menurut Lexy J Moleong, analisis data adalah proses
mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola,
kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja serta yang
disarankan oleh data.22
Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara
Deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau
melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan
dalam hal ini dalam arti (harfiah), yaitu berupa gambargambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau
penelitian menjelaskan hasil penelitian dengan kata-kata.
Keduanya dalam laporan penelitian dapat digunakan agar
saling melengkapi. Pelaku atau responden yang menjadi
objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang
diteliti dan konteks (lingkungan) tempat penelitian dilakukan
dilaporkan dengan cara deskripsif sehingga pembaca
memahami dengan baik laporan hasil penelitian.23
Analisis kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut
pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan
penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa
yang melatar belakangi responden berperilaku (berfikir,
berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya,
diredaksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh
peneliti). Dan diverifikasi (dikonsultasikan kepada responden
dan teman sejawat).24

21

Muhammad AbdulKadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra
Aditya Bandung, 2004), Cet. I, h. 126
22
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2004), h.128
23
Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial
edisi kedua, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 129
24
ibid. h. 130

14
Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data yaitu
kerangka berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta
yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian
ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat
umum.
I. Sistematika Pembahasan
Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis
menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang
bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan
memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam
penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam
penulisan ini sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan
Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar
belakang penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh
Siyasah Terhadap Peran Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2
Huruf D. Kemudian dalam bab ini juga memuat penegasan
judul, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu
yang relevan, metode penilitian serta sistematika
pembahasan.
2. Bab II Landasan Teori
Bab ini merupakan landasan teori yang berisi
pengertian Tinjauan Fiqh Siyasah, Tata Ruang Kota,
Kebijakan Pemerintah dalam tata Kota Bandar Lampung.

3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian
Bab ini merupakan bab yang menjelaskan
pendeskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan
data penelitian.
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4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan
tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini, yang menjelaskan tentang tinjauan fiqh
siyasah terhadap Peran Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Bandar Lampung dalam Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 huruf D.
5. Bab V penutup
Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang
mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Bandar Lampung dalam
Pelaksanaan Perturan Daerah Nomor 10 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030
Pasal 14 Ayat 2 Huruf D

.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Fiqh Siyasah
1. Perngertian Fiqh siyasah
Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan.25 Fiqh adalah
semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara‟,
secara bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”, Imam alTurmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “fiqh
tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada
kedalamannya. Kata “faqaha” diungkakan dalam Al-Qur’an
sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (Sembilan belas) kali yang
berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.26
Secara terminologi al-Jurjani mendefinisikan bahwa fiqh
mengetahui hukum-hukum syara‟ yang berkaitan dengan
perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu
yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan
pemikiran dan perenungan, oleh karena itu Allah tidak dapat
disebut “faqih” karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak
jelas.27 Sedangkan menurut etimologi Imam Muhammad Abu
Zahroh mendefinisikan bahwa Fiqh adalah pemahaman yang
mendalam dan tuntas yang menunjukan tujuan dari perkataan
dan perbuatan, namun pemahaman yang dimaksud terhadap
semua bidang ilmu termaksud aqidah, fiqh, akhlaq, dan lain
sebagainya.28
Berdasakan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh
adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahid)
untuk menggali hukum-hukum syara‟ sehingga dapat
diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum
islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap
25
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: KENCANA, 2014), h. 2
26
Ibid, h. 3
27
Sahid HM, Legislasi Hukum islam di Indonesia, (Surabaya: Pustaka Idea,
2016), h. 9
28
http;//belajar-fiqih.blogspot.com/2016/09/pengertian-fiqih-secaraetimologi-dan-terminologi-.html?m=1, diakses pada Rabu, 17 Februari 2021, pukul
11.12
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hukum syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan
perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan
situasi dan kondisi manusia itu sendiri.29
Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama
manusia secara luas (mu‟amalah). Aspek mu‟amalah ini pun
dapat dibagi-bagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat
(perkawinan), mawars (kewarisan),murafa‟at (hukum acara),
siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah
(hubungan internasional).30
Kata “siyasah” yang berasal dari sasa, berarti mengatur,
mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan
pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur,
mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuat yang bersifat
politis untuk mencakup sesuatu.31
Secara terminologi siyasah berarti; Pertama: hukum-hukum
syara‟ yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam
kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum
secara adil baik yang berhubungan dengan hak-hak manusia.32
Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa
ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih
dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak
terdapat padanya nash-nash syar‟I (Al-Qu’an dan as-Sunnah),
selama ia berjalan dengan perwujudan al-maqasid as syariah
dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya
terperinci. Dan ketiga: ta‟zir, ancaman dan hukuman.33
Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara islam yang membahas
tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan
hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan
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yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam.34Guna
mewujudkan
kemaslahatan
bagi
manusia
dan
menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin
timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang dijalaninya.
Abdul wahab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah
pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu
Taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat
mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat
darinya.35Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa
siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan
membimbing mereka ke jalan keselamatan.
Sedangkan makna al-siyasah untuk penggunaan pada zaman
modern saat ini, adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum
dan peraturan daulah (negara), serta hubungannya dengan
dunia luar.
b. Al-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi
kajian akan aturan-aturan Negara, undang-undang dasar,
aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk
didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta
segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan
interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai
politik pada siklus pergantian mengatur negara atau
metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.36
c. Adapun istilah al-siyasah al syar‟iyyah termasuk dalam
kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukan
makna satu perkara. Oleh karena itu, para ulama baik
klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam
mengenai al-siyasah syar‟iyyah diantaranya: Ibnu Aqil al-
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hambali37 mengatakan, “al-siyasah syar‟iyyah adalah
perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat
pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan
tentangnya tidak disyari’atkan oleh Rasulullah saw dan
tidak pula diturunkan melalui wahyu.
Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal ang tak
jauh berbeda dengan pernyataan Ibu Aqil l-Hambali
bahwa al-siyasah as-syari‟iyyah merupakan perbuatan
yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk
sebuah maslahat yang ia pandang baik, kendati dalam
perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil syar‟i yang
sifatnya parsial.
Menurut Abdul Wahab al-khallaf, “ia adalah ilmu yang
mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan
urusan-urusan daulah islamiyah berupa undang-undang
dan aturan sejalan dengan pokok dasar syar’i islam.
Kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut
tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahan
merumuskan sesuai dengan ketentuan siyasat syar‟iyah
adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai
dengan ketentuan syara‟.Sementara para fuqaha
mendefinisikan siyasat syar‟iyah sebagai kewenangan
penguasa/ pemeintah untuk melakukan kebiakan-keijakan
poitik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui
peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar
agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang kusus
untuk itu.38
Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut
menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi.
Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan
37
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sosial. Kedua, metode fiqh syar‟i yang memberi petunjuk
bagi para pemimpin dan ulil amri, berupa kaidah-kaidah
dan dhawabitnya. Dan dengan menganalisis definisidefinisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat
ditemukan hakikat siyasah syar‟iyah, yaitu :
a. Bahwa siyasah syar‟iyah berhubugan dengan
pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh
pemegang kekuasaan (ulil amri).
c. Tujuan pegaturan tersebut adalah untuk menciptakan
kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb almashalih wa daf-nafasid).
d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan
roh atau semangat syariat islam yang universal.39
Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundangundangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah.
Implementasi dari siyasah syar‟iyah dalam masyarakat
harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam.
b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan
hukum dan pemerintahan (al-musawwah).
c. Tidak
memberatkan
masyarakat
yang
melaksanakannya („adam al-haraj).
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq
al-adalah).
e. Menciptakan
kemaslahatan
dan
menolak
kemudharatan (jalb al-mashalih wa da‟f almafasid).40
Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah
merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus
mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup
kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam
islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan
sejarah turunya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat
39
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yang mengandung soal-soal hidup kemaslahatan memang
diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung
dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan,
disebut ayat ahkam.41
Agama islam, tidak hanya masalah ubudiyah dan
Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang
kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam islam,
dalam kajian ini salah satunya adalah politik islam yang
dalam bahasa agamanya disebut fiqh siyasah.42
Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan
sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan
islam (Politik islam). Secara bahasa fiqh adalah
mengetahui hukum-hukum islam yang bersifat amali
melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siyasah
adalah
pemerintahan,
pengembalian
keputusan,
pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.43
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Al Mawardi
dalam kitabnya Al-Ahkam al-Sulthaniyat ada 5 (lima)
macam:44
a. Siyasah dusturiyah (siyasah perundang-undangan)
b. Siyasah Maliyah (siyasah keuangan)
c. Siyasah Qadhiyah (siysah peradilan)
d. Siyasah harbiyah (siyasah perperangan)
e. Siyasah idariyah (siyasah administrasi)
Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang fiqh
siyasah menjadi 8 (delapan):
41
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a. Siyasah dusturiyah syar‟iyah (politk perundangundangan),
b. Siyasah tasyri‟iyah syar‟iyah (politik hukum),
c. Siyasah qadhariyah syar‟iyah (politik peradilan),
d. Siyasah maliyah syar‟iyah (politik ekonomi dan
moneter),
e. Siyasah idariyah syar‟iyah (politik administrasi
negara),
f. Siyasah khorijiyah syar‟iyah/siyasah dauliyah (politik
hubungan internasional),
g. Siyasah tanfiedziyah syar‟iyah (politik pelaksanaan
perundang-undangan),
h. Siyasah harbiyah syar‟iyah (politik peperangan).45
Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit
menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang fiqh
siyasah dustriyah mencakup siyasah tasyri‟iyah syar‟iyah
yaitu mengenai penetaan hukum yang sesuai dengan
syariat, siyasah qadhiyah syar‟iyah mengenai peradilan
yang sesuai menurut syariat, siyasah idariyah syar‟iyah
mengenai administrasi yang sesuai dengan syariat dan
siyasah tanfiedziyah syar‟iyah mengenai pelaksanaan
syariat.46
a. Fiqh Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan
yang sangat luas dan komplek yang meliputi bidang
sebagai berikut:
1) Persoalan imamah, hak dan kewajiban,
2) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya,
3) Persoalan bai‟at,
4) Persoalan waliyatul ahdi,
5) Persoalan perwakilan,
6) Persoalan wizarah dan perbandingannya.47
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b. Fiqh Siyasah dauliyah, hubungan internasional dalam
islam didasarkan pada sumber-sumber normatif
tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah
diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber
normatif tertulis berasal dari Al-Qur’an dan Hadist
Rasulullah saw. Dari kedua sumber ini kemudian
ulama menuangkan ke dalam kajian fiqh al-siyar aljihad (hukum internasional tentang perang dan
damai).48 Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi
:
1) Persoalan internasional,
2) Territorial ,
3) Nasionality dalam fiqh islam,
4) pembagian dunia menurut fiqh islam,
5) masalah penyerahan penjahat,
6) masalah pengasihan dan pengusiran,
7) perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang
dzimmi.,
8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam
akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam
sembelian, dalam pidana hudud dan dalam pidana
qishah.49
c. Fiqh Siyasah maaliyah, kebijakan politik keuangan
negara dalam perspektif islam tidak terlepas dari AlQuran, Sunnah Nabi, praktik ang dikembangkan oleh
al-khulafa‟ al-Rasyidin, dan pemerintahan islam
sepanjang sejarah.
1) Sumber-sumber pembendaharaan Negara,
2) Pengeluaran dan belanja Negara,
3) Baitul mal dan fungsinya.50
d. Fiqh Siyasah harbiyah
1) Kaidah-kaidah peperangan dalam islam,
48
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2) Masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan
keamanan serta perlakuan dalam peperangan ,
3) Tawanan perang, ghaimah, harta peperangan,
4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.51
Rasulullah berada dalam kesatuan, berusaha membuat
dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya
gerak yang mempengaruhi kehidupan politik.Ibn Khaldn
sebagaimana yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan
satu tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia
membagi negara menjadi dua kelompok yaitu:
a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (al-mulk attaba‟i),
b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (al-mulk assiyasi).52
Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan
yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung
kepada hukum rimba. Disini keunggulan dan kekuatan
sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan.
Tipe negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu,
pertama, negara hukum atau nomokrasi islam (as-siyasah
ad-diniyah), karakteristik as-siyasah ad-diniyah ialah
kecuali Al-Quran dan Sunnah. Akal manusia sama-sama
berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. Kedua,
negara hukum sekuler (al-siyasah al-aqliyah), tipe ini
hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio
manusia tanpa mengindakan hukum yang bersumber dari
wahyu.Ketiga, negara ala republik Plato (al-siyasah almadaniyah), merupakan suatu negara yang diperintahkan
oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak
yang tidak mempunyai hak pilih.
3. Tujuan Fiqh Siyasah
Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat
majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan
51
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siyasah.Secara etomologi, fiqh merupakan bentuk
masdhar dari tafsiran kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang
berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga
dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan
tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh popular
didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara‟ yang
bersifat pebuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang
rinci.53
Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan
adalah dusturiyah. fiqh siyasah dusturiyah adalah
hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya
dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada
di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup fiqh
siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas
tentang perundang-undangan yang dituntun oleh hal
ketenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip
agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia
serta memenuhi kebutuhannya.
Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat
luas dan kompleks, sekalipun demikian secara umum,
disiplin ini meliputi :
a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan),
b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban,
c. Persoalan rakya, statusnya dan hak-haknya,
d. Persoalan bai‟at,
e. Persoalan waliyul ahdi,
f. Persoalan ahlul ahli wal aqdi,
g. Persoalan wazarah dan perbandingannya.54
Keseluruhan persoalan tersebut dan fiqh dusturiyah
umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:
a. Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadist,
maqasidu syariah, dan ajaran islam di dalam
mengatur masyarakat, tidak berubah bagaimanapun
53

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah: Doktrin dan
Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31
54
Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia,
2003), cet.1, h. 276

27
perubahan masyarakat. Karena dall-dalil kulliy
menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah
masyarakat.
b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan
kondisi, termasuk di dalam hasil ijtihad para ulama,
meskipun tidak seluruhnya.55
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika fiqh
siyasah dustruriyah adalah hukum yang mengatur
hubungan antara warga negara dengan lembaga negara
yang satu dengan warga negara yang lain dalam batasbatas administrasi suatu negara.
A. Tata Ruang Kota
1. Perencanaan
Perencanaan (planning) adalah proses pemikiran
tentang (thinking about) dan pengorganisasian aktifitasaktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Definisi lain dalam manajemen, perencanaan
adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat
strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan
rencana aktifitas kerja organisasi.56 Untuk dapat
menyusun perencanaan yang baik, diperlukan pemikiran
analitis dan konseptual.
Menurut A.D Belinfante dan Burhanoeddin Soetan
Batuah rencana adalah suatu (keseluruhan peraturan yang
bersangkut paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya
terwujud suatu keadaan tertentu yang teratur),
terselenggaranya suatu keadaan yang terarur secara
tertentu.57
P. de Haan, dkk. Yang dikutip Ridwan HR,
mengatakan konsep perencanaan dalam arti luas adalah
suatu persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan
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terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan keijakan
yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait
dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.58
Perencanaan terbagi tiga kategori, yaitu:59
1) Perencanaan informatif (informative planning)
yaitu rancangan estimasi mengenai perkemangan
masyarakat yang dituangka dalam alternative
kebijakan tertentu. Rencana ini tidak mempunyai
akibat hukum bagi warga negara.
2) Perencanaan indikatif (indicarive planning) yaitu
rencana-rencana yang memuat kebijakankebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasi
bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan.
3) Perencanaan
operasional
atau
normatif
(operasional normative planning) adalah rencanarencana yang terdiri dari persiapan-persiapan,
perjanjian-perjanjian, dan ketetapan-ketetapan.
Contoh perencanaan normatif mancakup rencana
tata ruang, rencana perkembangan perkotaan,
rencana pembebasan tanah, rencana peruntukan,
rencana pemberian subsidi, dan lain-lain.
Perencanaan ini memiliki akibat huku langsung
bagi pemerintah maupun bagi warga negara.
Menurut Robinson Tarigan definisi perencanaan ada
dua60, yang pertama, perencanaan adalah menetapkan
suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua
perencanaan adalah menempatkan suatu tujuan yang dapat
dicapai setelah memerhatikan faktor-faktor pembatas
dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta
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menempatkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan
tersebut.
Menurut Conyers dan Hills (1994) dalam Arsyad
(1999:19) yang dikutip oleh Robinson Tarigan
mengatakan, perencanaan adalah suatu proses yang
berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau
pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber
daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan
datang.61
Sedangkan menurut Key and Alder (1999)
perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang
ingin dicapai masa yang akan datang serta menempatkan
tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.62
Dalam manajemen keruangan, sasaran perecanaan
dalam manajemen terdiri atas hal-hal berikut :
a. Perencanaan kebijakasanaan publik (public policy):
rencana tata ruang kota dan wilayah, peraturanperaturan daerah.
b. Perencanaan organisasi dan perencanaan program
kegiatan organisasi pengelola kota dan wilayah.
Kata perencanaan (planning) merupakan istilah umum
yang sangat luas cakupan kegiatannya. Pengertian dari
perencanaan adalah suatu proses (plan). Para ahlis
mendefinisikan kata perencanaan dengan kalimat
berbeda-beda, tergantung aspek yang apa ditekankan.
Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa di dalam
perencanaan mencakup pengertian sebagai berikut :
a. Penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan.
b. Penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil
yang diinginkan.
Rencana (plan) adalah produk dari proses perencanaan
yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu
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melalui tahap-tahap kegiatan. Setiap rencana paling tidak
mempunyai 3 unsur pokok yaitu sebagai berikut :
a. Titik Tolak
Titik tolak rencana merupakan kondisi awal dari
mana kita berpijak di dalam rencana dan sekaligus
nantinya menjadi landasan awal untuk melaksanakan
rencana tersebut.Didalam perencanaan tata ruang, titik
tolak rencana adalah berupa fakta wilayah kini
(existing condition), yang meliputi potensi fisik
wilayah (kemampuan tanah (land capability),
kesesuaian tanah (land suitability), penggunaan tanah,
prasarana, dan sebagainya), kondisi ekonomi, sosial,
budaya dan sebagainya.
b. Tujuan (Goal)
Tujuan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai
dimasa yang akan datang. Di dalam perencanaan tata
ruang, tujuan rencana adalah kondisi tata ruang yang
diinginkan
oleh
masyarakat
(bersama
pemerintah).Untuk mencapai tujuan tersebut perlu
dijabarkan dengan pencapain sasaran-sasaran
(objective).
c. Arah
Arah rencana merupakan pedoman untuk
mencapai rencana dengan cara yang legal, efisien, dan
terjangkau oleh pelaksana. Pedoman mencakup dari
yang bersifat normative, antara lain norma dan nilai
sosial masyarakat, peraturan perundangan, sampai
yang bersifat operasional antara lain petunjuk
operasional dan petunjuk teknis untuk melaksanakan
rencana,
2. Penataan Ruang
Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Sedangkan ruang meliputi ruang darat, ruang laut
dan udara, termasuk ruang dibumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
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melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
Immanue kant dan Plato memberi batasan tentang
ruang secara filosofi yaitu ruang bukanlah sesuatu objek
sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia, sedangkan
Plato mengemukakan bahwa ruang adalah suatu kerangka
atau wadah dimana objek dan kejadian tertentu berbeda.63
Batasan dan pengertian menurut Undang-Undang
Nomor 26 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang diatur
dalam pasal 1. Di dalam Pasal 1 terdapat konsepsi hukum
yang terpenting dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pegawasan penataan ruang yaitu:
a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melalukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidup.
b. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.
c. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiiki
hubungan fungsional.
d. Penataan ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
e. Penyelenggaraan penatan ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang.
f. Pengaturan
penataan
ruang
adalah
upaya
pembentukan landasan hukum bagi pemerintah,
Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan
ruang.
63
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g. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja penetaan ruang yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat.
h. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian
tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan tata ruang,
pemanfataan ruang, dan pengendalian ruang.
i. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggara penataan ruang dapat diwujudkan
sesuai denggan ketentuan peraturan perundangundangan.
j. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.
k. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.
l. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya
ditentukan
berdasarkan
aspek
administrative dan/atau aspek fungsional.
m. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.
n. Kawasan lindung adalah wilayah yang diteteapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.
o. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.
p. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
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q.

r.

s.

t.

u.

v.

jasa pemerintaan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan
sebagai sistem produksi petanian dan pengelolaan
sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh
adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan
satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan
yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang
berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki
keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan
sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi
dengan jumlah penduduk secara keseluruhan
sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk
dari 2 (dua) atau lebih kawasan mentropolitan yang
memiliki hubungan fungsional dan membentuk
sebuah sistem.
Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang
penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,
ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan,
termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai
warisan dunia.
Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
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terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.
w. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh
sangat
penting
dalam
lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan.
x. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang menggunakannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, bak yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.64
Tata ruang (dalam arti tata) adalah pengatur susunan
ruang suatu wilayah dan daerah yang terwujud
pemanfaatannya bagi ekonomi, social, budaya dan politik
yang sangat menguntungkan bagi perkembangan wilayah
atau daerah tersebut.
Tata ruang (dalam arti ruang) adalah suatu wadah
dalam tiga dimensi yakni tinggi, lebar, dan kedalamannya
yang menyangkut bumi, air, sungai, danau, lautan, dan
segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, udara,
ruang angkasa diatasnya secara terpadu, sehingga
peruntukan dan penggunaannya serta pengolahannya
mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat dalam arti kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.65
Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang wewenang pemerintah pasal 8:
1) Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan
penataan ruang meliputi:
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap
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pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
nasional, dan
d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan
pemfasilitasan kerja sama penataan ruang
antarprovinsi.66
3. Wilayah
Pengertian pertama yang harus ditanamkan dalam
mengidentifikasikan wilayah adalah wilayah adalah
ruang. Mengenai ruang ada dua pandangan yang berbeda,
yaitu pandangan subjektif dan objektif. Pandangan
subjektif adalah penentuan wilayah sebagai cara ruang
untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan wilayah adalah
suatu metode klasifikasi untuk menyusun pengelompokan
ruang. Wilayah dipandang sebagai suatu alat untuk
menerangkan ruang yang didefinisikan menurut kriteria
tertentu. Apabila kriteria berubah, maka batas wilayahnya
pun berubah. Definisi ini dikemukakan Glasson pada
tahun 1978 dan ditulis kembali dalam buku yang ditulis
oleh Siti Nurzaman, yang berjudul Perencanaan Wilayah
Dalam Konteks Indonesia.
Glasson mengungkapkan bahwa pandangan objektif
berpendapat sebaliknya. Jika menurut pandangan subjektif
penentuan wilayah adalah cara untuk mencapai tujuan
maka menurut pandangan objektif tujuan dari penentuan
wilayah adalah penentuan wilayah itu sendiri. Wilayah
dipandang sebagai satu kesatuan yang pasti, suatu
organisme yang dapat di identifikasi dan dipetakan. Pada
tahun 1905 Herbertson Glasson (ahli geografi dan
Oxford) membagi dunia kedalam wilayah alamiah
berdasarkan pendekatan analitis. Pembagian ini
berdasarkan empat kriteria, yaitu konfigarasi tanah, iklim,
66
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vegetasi, dan kepadatan penduduk. Dimana iklas adalah
faktor yang dominan.67
Konsep pembangunan wilayah internal yaitu:
a. Potensi sumber daya dan laut yang berlimpah
yang merupakan peluang bagi pembangunan
wilayah.
b. Kondisi alam suatu provinsi yang merupakan
wilayah daratan yang berdataran tinggi, memiliki
Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir pantai dan
pulau-pulau kecil.
c. Adanya beberapa kawasan yang rawan bencana
dan dapat menjadi kendala dalam pengembangan
wilayah.
d. Akses antar kabupaten masih bertumpuh pada
angkatan darat, dan pelayanan angkutan laut dan
udara yang masih perlu ditingkatkan khususnya
pada kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan
dan jarak tempuh yang panjang.
e. Adanya kesenjangan ekonomi antar pusat
pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya
dan kawasan-kawasan pulau-pulau kecil yang
relative masih terbelakang (khususnya yang
masih sulit dijangkau).
f. Fungsi utama kota-kota terutama sebagai simpul
jasa
distribusi
pemasaran,
perhubungan,
perdaganganm pusat kegiatan industri dan pusat
komunikasi.68
B. Kebijakan Pemerintah dalam Tata Ruang Kota Bandar
Lampung Perspektif Fiqh Siyasah
Kebijakan Pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat
secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan
tertentu yang menyangkut kepentingan umum sedangkan fiqh
67
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siyasah membicarakan Perundang-undangan yang menyangkut
pengaturan hubungan antar warga Negara dengan warga Negara
lainnya, hubungan antar lembaga Negara.69 Siyasah menurut
bahasa mengandung beberapa arti, yakni bias diartikan
memerintah, membuat kebijakan, pengurus dan pengendalian.
Kajian fiqh siyasah dalam kebijakan pemerintah berkaitan erat
dengan prinsip at-tadrij fi at-tasyri‟ atau berangsur-angsur dalam
memberlakukan syari’ah sebagai undang-undang.70 hal ini
dilakukan karena komunitas sosial dan masyarakat biasanya telah
memiliki norma-norma kehidupan tertentu yang merupakan adat
yang berlaku secara turun-temurun. Dari penjelasan yang
berkaitan dengan pemaknaan tasyri‟, dapat dikatakan pula bahwa
tasyri‟ menjelaskan hukum, dan membentuk undang-undang dan
peraturan-peraturan. Dalam kebijakan pemerintah berkaitan
dengan Fiqh siyasah terdapat prinsip-prinsip umum pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan pemimpin atau kebijakan pemerintah
dalam mewujudkan kemaslahatan warga Negara dalam siyasah,
diantaranya adalah sebagai berikut:71
1. Kedaulatan Tertinggi di Tanggan Allah SWT
Al-Qur’an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak,
hanya ditunjukan kepada Allah semata-mata dan semua umatNya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaantan kepada
Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada
rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri di antara orangorang yang beriman, selama ulil amri tersebut tidak
memerintahkan maksiat kepada Allah. Dijelaskan dalam QS. AnNisa ayat 59:
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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.
2. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan ialah semua orang memiliki hak yang
sama di depan Allah dan aturan-Nya yang wajib dijalankan
oleh mereka semua. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 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.
3. Prinsip Persamaan (Musyawarah)
Prinsip dari para penguasa dan pemimpin negara dan juga
masyarakat ialah termasuk ke dalam tolak ukur atas penerapan
terhadap sikap pribadi yang saling menghargai dan terhindar
dari sikap klaim bahwa hanya dirinya sendiri yang benar.
Adanya musyawarah guna mendapat kesepakatan dari
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berbagai pendapat yang sifatnya general/universal. Praktik
musyawarah Rasulullah salah satu hal yang patut dikaji dari
periode tersebut adalah bagaimana mekanisme pengambilan
keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan
bersama.72 Hal ini karena dari mekanisme pengambilan
keputusan dapat diketahui tentang seberapa jauh anggotaanggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan urusan
kenegaraan.
Berdasarkan dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur’an
bahwa
Nabi
mengembangkan
kebiasaan
untuk
73
bermusyawarah dikalangan para sahabat. Pada dasarnya
walaupun beliau seorang Rasul namun beliau juga sering
meminta pendapat kepada para pengikutnya terkait hal-hal
yang sifatnya kemasyarakatan. Namun, jika sedang konsul
Nabi tidak selalu mengikuti satu pola saja. Seringkali beliau
bermusyawarah dengan sahabat senior.namun tidak jarang
pula beliau meminta pendapat kepada orang-orang yang ahli
dan profesional terhadap hal-hal yang dimusyawarahkan.
Terkadang beliau lemparkan masalah-masalah yang
mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Selain itu,
Nabi tidak selalu mengikuti nasihat para sahabat. Hal ini tidak
selalu karena beliau mendapat petunjuk dari Allah melalui
wahyu. Dalam beberapa peristiwa, Nabi mengambil keputusan
yang bertentangan dengan pendapat para sahabat, dan
kemudian turun wahyu yang membenarkan pendapat yang
tidak diterima oleh Nabi.74
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