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ABSTRAK 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang 
mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara 

sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Fungsi dan peran 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa  Sinar Harapan Kecamatan Talang 
Padang Kabupaten Tanggamus memiliki point penting tersendiri dalam 

melaksanakan tugasanya sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka 
fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 
pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 55. 

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan 
fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa 

di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus 
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? serta 
bagaimanakah perspektif fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan 
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang 
Kabupaten Tanggamus menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan 
Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar 
Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian lapangan (field reaserch). Sifat 
penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif analisis  yakni  
mengambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai perspektif fiqh siyasah 

terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan 
dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 
Tanggamus.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Fungsi 
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa 

di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni melakukan 
pengawasan kinerja kepala desa. Di Desa Sinar Harapan sudah menerapkan 

sesuai dengan Undang-Undang dan dengan inisiatif masing-masing Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya meliputi terjun langsung ke lapangan  
untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa guna meminimalisir 

penyalahgunaan dana desa. Kedua, Perspektif fiqh siyasah terhadap fungsi 
pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus termasuk dalam fiqh siyasah 
dusturiyah dalam hal ini Ahl al-Halli Wal-‘Aqdi dengan tugas dan fungsinya 
menyalurkan aspirasi masyarakat seperti yang ada di pemerintahan desa  yaitu 

Badan Permusywaratan Desa (BPD). Sedangkan dalam konteks pengelolaan dana 
desa  di Desa Sinar Harapan, maka termasuk dalam fiqh siyasah maliyah yakni 
Baitul Mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan negara terutama 

pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa yakni mengawasi pengelolaan dana desa. 
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MOTTO 

 

                             

                       

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar  

lagi Maha melihat”.    

 

Q.S An-Nisa: 58.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, 

karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi 

skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam 

skripsi ini adalah “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Harapan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Untuk 

menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul 

skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah 

pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Berikut ini dijelaskan 

beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut di 

antaranya: 

1. Fungsi Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen 

fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua 

unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai 

yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-

masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan 

khusunya yang berupa pengawasan melekat (built in control), 

merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan 

pekerjaan.
1
  

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan 

permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat 

di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat 

peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi 

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.2
 

3. Dana Desa adalah dana APBN bagi desa, ditransfer melalui 

APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk 

                                                             
1M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: Rajawali, 2013), 172. 
2A.W. Widjaja, Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1993),  35. 



 

 
2 

membiayai penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.
3
 

4. Fiqh Siyasah adalah tinjauan atau pandangan menurut salah 

satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
4
  

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud 

judul penelitian “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa  (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Harapan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” yakni fungsi 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyaratan Desa 

terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang kemudian akan dikaji 

dan ditinjau berdasarkan pandangan fiqh siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui 

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, 

yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan 

dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan 

pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan 

pertanggungjawaban anggaran. Di samping itu audit dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua 

penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.
5
 

Karena banyaknya kasus penyalahgunaan terhadap dana 

desa yang digelontorkan pemerintah pusat, unit kepolisian di 

tingkat bawah, seperti polsek hingga Bhabinkamtibmas diberi 

mandat untuk mengawasi sekaligus menggerakkan masyarakat 

agar terlibat dalam penggunaan dana desa. Pemerintah daerah 

memberi pelatihan kepada aparatur desa terkait 

                                                             
3Abdur Rozaki, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa (Yogyakarta: 

Ire Press, 2005),  210. 
4Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2007),  17. 
5
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 



 

 
3 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Fungsi dan peran 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa  Sinar Harapan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus memiliki point 

penting tersendiri dalam melaksanakan tugasanya sesuai Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka fungsi legislasi, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 

pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 55. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan 

lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa 

menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal 

penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan 

fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala 

desa. 

Konsep fiqh siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu 

ulil amri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil 

amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, 

ulama bahkan orang-orang Syi‟ah mengartikan ulil amri dengan 

imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada 

makna ulil amri dari fiqh dusturiah adalah ahlul halli wal aqdi. 

Allah berfirman dalam surah An-Nisa‟ ayat 59: 

                      

                           

               

“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-Nisa‟: 59). 



 

 
4 

Ayat di atas mencakup etika Islam yang mempunyai 

kedudukan dan peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan 

dan memperkokoh etika pancasila yang merupakan dasar 

pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan, yang 

digambarkan sebagai awal perwujudan yakni masyarakat yang 

makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada 

Allah SWT dan Rosulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik 

tingkat pusat maupun daerah. 

Ahlul halli wal aqdi menurut para ulama yaitu tempat 

konsultasi atau imam di dalam menentukan kebijakan, sama halnya 

di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. 

Adapun BPD dalam prespektif fiqh siyasah yaitu disebut dengan 

al-sulthah al- tasyri‟iyah yang artinya kekuasaan pemerintah Islam 

dalam membuat dan menetapkan hukum atau disebut juga lembaga 

Legislatif. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al- 

tasyri‟iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan 

atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah 

kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

tanfidziyah), dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al- qadha‟iyah). 

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyi‟iyah) 

berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk 

menetapkan hukum.
6
 

Jika dihubungkan dengan metode pengawasan BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa), maka kajian fiqh siyasah yang tepat yaitu 

fiqh siyasah dusturiyah yang membahas mengenai lembaga 

legislasi (al-sulthah al-tasyri‟iyah), ahlul halli wal „aqdi dan 

siyasah maliyah. Siyasah maliyah merupakan aspek penting dalam 

mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk 

kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup siyasah maliyah yang 

tepat yakni Baitul Mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan 

negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah 

pengeluaran lainnya.  

Dalam tataran aplikatif, pengelolaan terhadap harta-harta 

Allah, dapat dibedakan kepada dua kategori. Pertama, hak Allah. 

                                                             
6Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, Fiqih siyasah Doktrin dan 

Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008),  31. 
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Kedua, hak hamba. Hak Allah diwujudkan dalam bentuk hak 

bersama yang pengelolaannya diserahkan kepada 

penguasa/pemerintah. Hak semacam ini dapat disebut sebagai hak 

negara karena menyangkut kepentingan bersama secara kolektif 

seperti halnya air, garam, bumi, udara, dan lain sebagainya.
7
  

Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus merupakan salah satu kawasan pedesaan pinggiran di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari 

letak geografis yang berjauhan dari pusat kabupaten kota maupun 

berdekatan dengan area pegunungan. Masyarakat yang mendiami 

kawasan ini jika dilihat dari segi mata pencahariaannya rata-rata 

adalah petani. Sebagaimana desa-desa lainnya di kawasan 

pinggiran, Desa Sinar Harapan memiliki sumber daya manusia 

yang terbatas jika dilihat dari presentasi penduduk yang dapat 

menikmati pendidikan tinggi, ketidaktahuan penduduk Desa Sinar 

Harapan terkait adanya pengelolaan dana desa yang tidak sesuai 

dengan apa yang direncanakan dapat menimbulkan penyelewengan 

dana desa karena hal ini dapat berimbas pada tersendatnya 

pemerataan pembangunan dan kemakmuran rakyat desa tersebut 

jika penyelenggara pemerintahan Desa Sinar Harapan tidak 

melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai 

pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa 

oleh Badan Permusyawaratan Desa dirasa sangat penting bagi 

penulis dalam menjalankan tugasanya sesuai Undang-Undang No. 

6 Tahun 2014 untuk mencegah atau setidaknya mengurangi 

kemungkinan terjadi penyimpangan. Oleh karena itu Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga wakil rakyat yang 

ada di desa di perlukan untuk mengawasi pengelolaan dana desa 

agar memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 

                                                             
7Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak 

Kepemilikan Harta,” Jurnal Al-„Adalah, Vol. 13 no. 2 (2016): 242, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index .php/adalah/article/viewFile/1864/1519. 

http://ejournal.radenintan/
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C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah 

terhadap “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawatan 

Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif 

Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus)” yang pembahasan utamanya 

yakni pandangan dari segi hukum Islam khususnya fiqh siyasah 

terhadap pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus. Adapun sub fokus penelitian ini 

yaitu mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara 

terhadap informan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan 

dalam penelitian ini.     

 

D. Rumusan Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa? 

2. Bagaimanakah perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan 

fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap 

pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan 

rujukan bagi penulis berikutnya. 

2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat 

tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Syari‟ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara 

lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nasrullah pada tahun 

2008 dengan judul “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

di Desa Tegalgondo Kec. Wonosari Kab. Klaten”. Hasil dari 

penelitian ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Tegalgondo 

telah mampu menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan 

demokrasi di desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang telah melibatkan 

unsur masyarakat yang ada melalui forum-forum komunikasi 

desa yang bersifat formal maupun informal sehingga kebijakan-

kebijakan maupun dari Pemerintah Desa Tegalgondo sesuai 

dengan aspirasi yang diinginkan dari masyarakat. BPD Desa 

Tegalgondo juga telah melaksanakan fungsinya yaitu sebagai 

pengayoman adat, penyerapan aspirasi, legislasi, dan 

pengawasan.
8
  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Primuadi Hia pada tahun 2008 

dengan judul penelitian “Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) 

dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu 

Kabupaten Deli Serdang (Studi Tinjauan di Desa Simalingkar A 

dan Desa Perumnas Simalingkar)”. Hasil dari penelitian 

Primuadi ini menunjukkan bahwa BPD pada kedua desa 

                                                             
8Ridwan Nsrullah, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kec. 

Wonosari Kab. Klaten,” Jurnal Hukum, Vol. 1 no. 1 (2018): 54. 
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tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

legislatif desa untuk melaksanakan proses demokratisasi. BPD 

pada kedua desa tersebut hanya tampak pada saat ada 

pelantikan, setelah itu tidak ada lagi kegiatan yang di hadiri 

oleh BPD. Namun pada dua desa tersebut fungsi keterwakilan 

sudah dapat dipenuhi dengan adanya perwakilan dari setiap 

dusun.
9
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Tri Utami pada tahun 2007 

yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskrptif 

Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sampali 

Kecamatan Percut Sei Tuan)”. Adapun hasil penelitian yang 

telah dilakukan adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam perencanaan pembangunan yang berada di Desa Sampali 

sudah berjalan dengan baik, dimana mereka sangat aktif dalam 

menampung aspirasi masyarakat, cara yang dilakukan juga 

tidak hanya yang bersifat formal tetapi yang non formal juga 

dilakukan seperti bincang–bincang di kedai kopi. Selain itu 

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek desa juga telah 

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan baik. 

Namun masih ada kekurangan dimana perlunya diadakan 

perubahan format keanggotaan pada Badan Permusyawaratan 

Desa yang lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun.
10

 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

di atas yaitu: 

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ridwan Nasrullah terletak pada fokus penelitian dan lokasi 

penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan berfokus 

pada peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan lokasi penelitiannya berada di Desa 

                                                             
9Primuadi Hia, “Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Proses 

Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang (Studi Tinjauan di 
Desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar)” (Thesis, Universitas Sumatera 

Utara, 2008), 120. 
10Eko Tri Utami, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskrptif Tentang Proyek Desa 
Melalui APBD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)” (Skripsi, Universitas 

Sumatera Utara, 2007), 82. 
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Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 

Sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif fiqh siyasah 

terhadap fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa 

dan lokasi penelitiannya terletak di Desa Sinar Harapan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Primuadi Hia terletak pada fokus dan lokasi penelitian. 

Penelitian ini berfokus pada perspektif fiqh siyasah terhadap 

fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa dan 

lokasi penelitiannya terletak di Desa Sinar Harapan Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Primuadi Hia berfokus pada peran Badan 

Perwakilan Desa (BPD) dalam proses demokratisasi dan lokasi 

penelitiannya yaitu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli 

Serdang. 

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Eko Tri Utami terletak pada fokus penelitian dan lokasi 

penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada perspektif fiqh 

siyasah terhadap fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan 

dana desa dan lokasi penelitiannya terletak di Desa Sinar 

Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Eko berfokus pada peran 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan 

pembangunan desa dan lokasi penelitiannya terletak di Desa 

Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode peneliatian adalah suatu cara atau jalan yang 

digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu 

penelitian untuk memproleh kembali pemecahan terhadap 

masalah.
11

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan (field research) yaitu 

                                                             
11Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: 

PT.Rinneka Cipta, 1994),  2. 
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penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 

responden. Data diperoleh dengan penelitian survey yang 

diadakan untuk memproleh fakta-fakta dari gejala-gejala 

yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, 

baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suau 

kelompok ataupun suatu daerah.
12

 

b. Sifat Penelitian 

 Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat 

deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat 

serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-

proses, yang sedang berlangsung.
13

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.
14

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a.Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang dianggap data utama 

dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang 

memberikan informasi langsung pada penelitian. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari  hasil dokumentasi 

dan interview dengan informan di Desa Sinar Harapan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Adapun 

bentuk data primer dalam penelitian ini yaitu hasil 

wawancara dengan informan penelitian yang berupa 

jawaban wawancara dari anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), Anggota Pemerintahan Desa dan masyarakat 

desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

                                                             
12Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),  12. 
13Ibid.,  16. 
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakara: Rineka Cipta, 1998),  114. 
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b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber 

data pelengkap. Pada data ini, berusaha mencari sumber lain 

yang ada  kaitannya dengan masalah penelitian dan 

diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan 

hukum, rancangan Undang-Undang, kamus hukum, jurnal 

hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a.Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada  

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi, yang terdiri dari manusia, benda dan 

peristiwa sumber data yang mempunyai karakteristik dalam 

sebuah penelitian.
15

 Adapun populasi dalam penelitian ini 

yaitu di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus, dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 1 

Populasi Penelitian 

No Populasi  Jumlah 

(Orang) 

1 Anggota BPD 9 

2 Anggota Pemerintahan Desa 9 

Total 18 

 

b. Sampel 

Sampel adalah contoh, refresentasi atau wakil dari 

satu populasi yang cukup besar jumlahnya.
16

 Tujuan peneliti 

mengambil sampel adalah untuk memproleh keterangan 

mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati 

sebagian saja dari populasi yang sangat besar  jumlahnya.  

                                                             
15 Ibid., 130. 
16 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Sosial  (Bandung: Mandar Maju, 

1996),  148. 
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Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

Proposive Sampling yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau 

sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang 

spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci 

untuk pengambilan sampel. Sample penelitian ini terdiri dari 

5 orang yaitu 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), dan 2 orang anggota Pemerintahan Desa di Desa 

Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memproleh informasi 

yang dibutukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan 

dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung 

dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam 

penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, 

artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang 

yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau 

jawaban. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), dan 2 orang anggota Pemerintahan Desa di Desa 

Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. Pembahasan dalam kegiatan wawancara 

tersebut yaitu tentang fungsi pengawasan badan 

permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Sinar Harapan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah dan lain sebagainya.
17

 Metode ini untuk 

                                                             
17 Ibid., 202. 
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menghimpun atau memproleh data, dengan cara melakukan 

pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun 

keterangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi 

dalam penelitian ini dilakukan bersama dengan Anggota 

BPD, Anggota Pemerintahan Desa, dan masyarakat Desa 

Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

5. Metode Pengolahan Data  

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memproleh 

data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan 

tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, 

pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a.Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan 

sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan 

data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan. 

b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur 

berurutan dan sistematis. 

c.Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
18

  

6. Metode Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi 

yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara 

sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa 

data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan 

yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk 

angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari 

hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau 

masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.
19

 Analisis 

deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian 

yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang 

                                                             
18Abdul Kadir Muhammad, Hukum  dan Penelitian (Bandar Lampung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004), 120. 
19Syaipan Djambak, Metodologi Penelitian (Palembang: Universitas 

Sriwijaya, 2008), 78. 
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diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan 

dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan 

teori yang ada untuk menarik kesimpulan  dalam upaya 

pemecahan masalah.
20

 

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara 

menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan 

yang yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa 

yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap 

bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan 

teoritis mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap fungsi 

pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa dan lokasi 

penelitiannya terletak di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus. 

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas 

mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data 

penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan. 

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan 

temuan penelitian terkait perspektif fiqh siyasah terhadap fungsi 

pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa dan lokasi 

penelitiannya terletak di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus. 

                                                             
20Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),  34. 
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Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan 

dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan 

sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan 

beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Dana Desa 

1. Pengertian Dana Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu 

berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan 

kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana 

desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan 

bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam 

APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah 

dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara 

merata dan berkeadilan.
21

 

Dana desa juga diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip 

yakni pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau 

kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. 

Kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan 

desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan 

langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
22

 

2. Tujuan dan Manfaat Dana Desa 

Demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, 

transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan 

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan 

                                                             
21A. Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(Jakarta: Media Pustaka, 2014),  4. 
22Sri Muliyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa (Jakarta: Kemenkeu, 

2017), 14. 
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sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal 

laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak 

disampaikan. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat 

memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila 

penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas 

penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis 

kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito 

lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
23

 

Adapun tujuan dari dana desa tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: 

a.Meningkatkan pelayanan publik di desa. 

b. Mengentaskan kemiskinan. 

c.Memajukan perekonomian desa 

d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. 

e.Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari 

pembagunan.
24

 

Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima 

manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi 

warga masyarakat setempat. Sebagai komponen desa 

mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk 

mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan 

kehidupan bagi warga masyarakat. Desa mempunyai 

kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan 

layanan dasar. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu 

menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumbersumber 

pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli 

desa dalam jumlah yang memadai.
25

 

3. Arah Kebijakan Dana Desa 

Kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dana 

desa dilakukan dengan penyesuaian bobot variabel jumlah 

penduduk miskin dan luas wilayah. Kebijakan untuk 

                                                             
23Ibid. 
24Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
25Heru Rochansjah, Pengelolaan Keuangan Desa ( Bandung: 

FOKUSMEDIA, 2015), 54. 
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pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan 

penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja 

pelaksanaan. Arah kebijakan dana desa adalah 

menyempurnakan formula pengalokasian dana desa fokus pada: 

a.  Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. 

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. 

c.  Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Penggunaan Dana Desa 

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, 

untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, 

dan kesejahteraan masyarakat, yaitu: 

a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa 

diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, 

dan pemeliharaan sarana prasarana desa, sarana prasarana 

usaha ekonomi desa, sarana prasarana sosial pelayanan 

dasar, Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup. 

b. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan 

masyarakat desa diarahkan untuk: 

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan desa. 

2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa. 

3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa. 

4) Pengembangan system informasi desa. 

5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar 

dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan 

perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat 

marginal dan anggota masyarakat desa penyangdang 

disabilitas. 

6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi 

produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes 

Bersama. 

7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok 

masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat 

desa lainnya. 
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8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan 

hidup dan Pengembangan kerjasama antar desa dan 

kerjasama desa dengan pihak ketiga. 

9) Dukungan kesiapsiagaan menanggai bencana alam, 

penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa 

lainnya dan Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat 

desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan 

ditetapkan dalam musyawarah desa.
26

 

Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu 

diperhatikan perinsip-perinsip pengunaan dana desa, 

diantaranya: 

a.Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh 

warga desa tanpa membeda-bedakan. 

b. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa 

yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan 

langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat 

desa. 

c.Kewenangan desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal 

usul dan kewenangan lokal bersekala desa. 

d. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreativitas 

masyarakat. 

e.Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan 

secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam 

desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga 

desa dan kearifan lokal. 

f.   Tipologi desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan 

kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis 

ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau 

perkembangan dan kemajuan desa.
27

 

Penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung 

pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian 

desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak 

pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas 

kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap 

                                                             
26Indrawati, Buku Saku Dana Desa, 24. 
27Ibid., 22. 
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mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam 

rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran 

pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas 

penggunaan dana desa setiap tahun. 

 

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Pengertian BPD 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis.
28

 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi 

yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa 

bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu 

Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan 

pembangunan desa secara keseluruhan. Badan 

Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, 

badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka 

masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, 

membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi 

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
29

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung 

menjadi sistem pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa. 

Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa di dalam 

PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada. Kepala desa dipilih secara 

langsung oleh rakyat desa tetapi pertanggungjawabannya tidak 

kembali kepada rakyat desa sebagai konstituenya melainkan 

kepada Bupati melalui Camat. Mekanisme pertanggungjawaban 

kepala desa ini jelas menciderai prinsip transparansi dan 

                                                             
28 Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
29Widjaja, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1993),  35. 
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akuntabilitas kepada desa yang dapat berakibat pada 

responsivitas kepala desa terhadap kepentingan dan kebutuhan 

rakyat desa rendah.
30

 

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, 

organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka 

masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih 

dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan 

anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia 

pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, 

keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang 

terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang 

Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.
31

 

2. Kedudukan BPD 

BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, 

karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota 

masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, 

terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD 

mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala 

Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari 

pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa 

harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, demikian 

kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama 

dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari 

masyarakat. Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, 

artinya Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada 

yang berada lebih tinggi atau lebih rendah, keduanya dipilih 

oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.
32

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

tidak memisahkan Kedudukan BPD dan Kepala Desa pada 

                                                             
30Abdul Ghafar Karim, Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di 

Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),  45. 
31AW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001),  65. 
32Ni Wayan Ruslinawati, “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa,”  Jurnal Hukum, Vol. 1 no. 1 (2016): 5, 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article. 
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suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki 

kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. 

Fakta yuridis di atas juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum 

Point 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Desa mengatur 

keberadaan kelembagaan desa, yaitu lembaga pemerintahan 

desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD, Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat. Dalam penjelasan 

umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

juga dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai peran penting 

dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang 

dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, 

sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan 

kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Karena 

kedudukan Kepala Desa dan BPD sama-sama penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga 

mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa haruslah 

mempunyai visi dan misi yang sama sehingga BPD sebagai 

lembaga perwakilan masyarakat desa tidak dapat menjatuhkan 

Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat 

desa.
33

 

3. Tugas dan Fungsi BPD 

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagai berikut: 

a.Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam 

melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak 

membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten. 

b. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. 

Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang 

akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan 

                                                             
33Ibid. 
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masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang 

pendidikan dan sosial lainnya secara utuh. 

c.Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari 

ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa 

jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan 

untuk diberhentikan. 

d. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada 

BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat 

paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD 

dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui 

atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan 

desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua 

belah pihak. 

e.Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD 

untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu 

tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan 

desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana 

umum. 

f.   BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda 

pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. 

Pengawasan BPD berupa PERDES dan peraturan 

Perundang-undangan lainnya, pelaksanaan peraturan dan 

keputusan desa, kebijakan pemerintahan desa, pelaksanaan 

kerjasama. 

g. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terhadap 

pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala 

kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa 

selalu dan sungguhsungguh untuk melaksanakan tugas 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

h. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang 

pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas 

mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan 

rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik.
34

 

BPD sangat diharapakan oleh masyarakat desa, karena 

dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak 

                                                             
34Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. 
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masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu 

yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mawakili 

masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat 

menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-

baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan 

peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: 

a.Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama kepala desa. 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

c.Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
35

 

4. Fungsi Pengawasan BPD 

Pengawasan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan secara efektif dan efisien dan merupakan bagian dari 

fungsi-fungsi manajemen. Pengawasan dan pengendalian 

merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan di antara para 

anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai 

secara efisien.
36

 

Selain itu pengawasan sebagai rangkaian kegiatan dan 

cara pengaturan kerja yag dilakukan oleh setiap organisasi 

sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari 

pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan yang sesuai dengan organisasi. Pengawasan adalah 

upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. 

Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti 

pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa 

pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut 

merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang 

mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, 

pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian 

                                                             
35Undang-Undang Desa (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 35. 
36A.F. Stoner, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 154. 
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pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan 

berbeda dengan rencana.
37

 

Pengawasan juga merupakan pemantauan kinerja sebagai 

tolak ukur dimana untuk penilaian sebagai hasil dari tujuan 

yang dicapai. Pengawasan merupakan sebagai proses 

pemantauan kinerja pegawai berdasarkan standar untuk 

mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja. 

Dalam pelaksanaan bahwa BPD menampung aspirasi rakyat 

serta mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa 

dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah 

desa.
38

 

Keberadaan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) alat 

kontrol bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas 

pemerintah di desa dimana BPD adalah sebagai perwakilan 

rakyat. Dengan keberadaan BPD dalam pemerintahan desa 

dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih 

optimal dan mampu mewujudkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Tujuan 

pengawasan adalah sebagai berikut: 

a.Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, 

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. 

b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya.
39

 

Dengan adanya pengawasan supaya tidak terjadi adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang 

keberhasilan dalam infrastruktur desa untuk ekonomi dan 

sektor-sektor lainnya. Pengawasan akan efektif apabila: 

a.Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan 

mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga 

hasilnya benar-benar objektif. 

                                                             
37Komaruddin Ahmad, Akuntansi Manajemen, Dasar-dasar Konsep Biaya 

dan Pengambilan Keputusan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 165. 
38Mathis and Jackson, Human Resource Management: Manajemen Sumber 

Daya Manusia (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 303. 
39Maringan, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2004), 61.  
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b. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada 

setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya 

untuk ditindaklanjuti. 

c.Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan 

tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu 

menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.
40

 

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan 

fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu 

mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD 

terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain: 

a.Mengawaasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa. 

b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk 

pertama kalinya secara kekeluargaan. 

c.BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin 

oleh ketua BPD. 

d. Jika terjadi tindakan yang sulit untuk dipecahkan, maka BPD 

akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah 

diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat 

serta Bupati untuk ditindaklanjuti.
41

 

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam 

laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun 

anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa BPD yaitu: 

a.Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. 

b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana yang digunakan 

untuk pembangunan desa. 

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi 

jalanya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja 

sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil 
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penelitian dengan jumlah responden, menurut responden, Badan 

Permusyawaratan Desa selalu melakukan kontrol terhadap 

peraturan desa. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya 

peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan 

oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan 

teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. 

Adapun hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan 

membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan 

tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
42

 

 

C. Konsep Fiqh Siyasah Terkait Pengelolaan Keungan Negara 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat 

majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. 

Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari 

tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman 

yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan 

ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara 

terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu 

tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang 

dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
43

 

Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa 

arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-

siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau 

melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang 

disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai 

pemelihara kuda. Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, siyasah 

adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat 

kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun 

Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak 

menurunkan wahyu untuk mengaturnya.
44

 

Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai 

suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan 
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rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin 

terciptanya kebaikan bagi mereka. Definisi yang paling ringkas 

dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu 

dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Al-Maqrizy 

menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari 

kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di 

awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan 

kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang 

berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dengan 

berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana 

tertentu.
45

 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah ialah 

ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan 

umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan 

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat. 

2. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian Fiqh Siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang 

lingkup kajian fiqih siyasah diantaranya ada yang menetapkan 

lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada 

empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian 

ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi 

delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak 

terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. T. M. Hasbi Ash 

Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi 

delapan bidang, delapan bidang sebagai beriku kebijaksanaan 

tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah 

Syar‟iyyah), kebijaksanaan tetang penetapan hukum (Siyasah 

Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan peradilan (Siyasah 

Qadha`iyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan ekonomi dan moneter 

(Siyasah Mâliyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan administrasi 

negara (Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan 

hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah 

Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah), politik pelaksanaan 
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undang-undang (Siyasah Tanfîdziyyah Syar‟iyyah), politik 

peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah).
46

 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian 

fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang 

peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi 

dan moneter (Siyasah Maliyyah), peradilan (Siyasah 

Qadha‟iyyah), hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan 

asministrasi negara (Siyasah „Idariyyah). Sedangkan Ibnu 

Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu 

peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan 

internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup 

kajian fiqh siyasah (siyasah syar‟iyyah) menjadi tiga bidang 

kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan 

negara. Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh 

siyasah (siyasah syar‟iyyah) di atas dapat dipahami bahwa 

pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang 

terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-

bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiyah yang 

mencangkup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, 

siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah 

dusturiyah adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan 

dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan 

pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan 

penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturiyah 

membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, 

politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga 

yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.
47

 

Selain bidang siyasah dusturyyah, pembahasan fiqih 

siyasah adalah siyasah dauliyyah/kharijiyyah, yaitu siyasah 

yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu 

negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar 

warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. 

Termasuk pula di dalamnya pembahasan fiqh siyasah adalah 

siyasah maliyyah dan siyasah harbiyyah. Siyasah maliyyah 
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yaitu siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. 

Sedangkan siyasah harbiyyah, yaitu siyasah yang mengatur 

tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan 

dengan hal tersebut. Bidang-bidang fiqh siyasah dapat berbeda-

beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan 

dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 

Faktor-faktor yang memungkinkan adanya perbedaan dan 

perkembangan fiqh siyasah itu antara lain perbedaaan orientasi 

politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah 

perkebangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.
48

 

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah 

sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam 

pengkajiannya. Sumber fiqh siyasah ada tiga bagian, yaitu: 

a.Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. 

b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. 

c.Peninggalan kaum muslimin terdahulu.
49

 

Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian 

fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya 

seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan 

masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, 

pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat 

sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh 

siyasah adalah metode ushul fiqh, yang antara lain qiyas, 

istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd zari‟ah dan urf, 

yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-

kaidah fiqh. Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh setiap 

hari ketika sarapan pagi, atau kebiasaan sebagian masyarakat 

ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon 

mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum 

pernikahan. Menurut Nuruddin, bila kebiasaan itu berulang 

hanya khusus secara pribadi dinamakan adat, akan tetapi bila 
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telah terjadi berulangkali secara pribadi dan kelompok atau 

mayoritas masyarakat dinamakan dengan urf.50 

3. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyyah 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 

membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-

Undang Dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan 

dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan 

undang-undang), 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.
51

  

Secara bahasa dusturiyah berasal dari bahasa Persia yaitu 

dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, 

baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster 

(Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa 

Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas 

dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan 

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara 

sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang 

tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). 

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu 

norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga 

dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan 

dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. 

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan 

haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap 

negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-

hukum syari‟at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah 

Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, 

ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah 
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bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at.
52

 

Ruang lingkup  fiqih dusturiyah yaitu: 

a.Bidang siyasah tanfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan 

imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, waly al-ahdi, dan lain-

lain. 

b. Bidang siyasah qadhaiyah, termasuk di dalamnya masalah 

masalah peradilan. 

c.Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-

masalah administratif dan kepegawaian. 

d. Bidang siyasah tasyri‟iyyah termasuk  dalam persoalan Ahl  

Al-Hall Wal „Aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan 

muslim dan non muslim di dalam  suatu negara, seperti 

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan 

Peleksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
53

 

4. Ahl Al-Hall Wal-„Aqd 

Secara harfiah, Ahl Al-Hall Wal „Aqd bearti orang yang 

dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah 

merumuskan pengertian Ahl Al-Hall Wal-„Aqd sebagai orang 

yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan menentukan 

sesuatu atas nama ummat (warga negara). Istilah yang lebih 

populer dipakai pada awal pemerintah Islam tentang hal ini 

adalah ahl al-syuro. Pada masa Khalifah yang empat khususnya 

pada masa Umar istilah ini mengacu kepada pengertian 

beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk 

menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti 

kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang 

ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan 

siapa yang menggantikannnya setelah ia meninggal. Memang 

pada masa ini ahl al-syuro atau ahl al-hall wa al-„aqdi belum 

terlembaga dan berdiri sendiri. Namun, pada pelaksanaannya, 

para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai‚ wakil 
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rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan 

pemerintahan.
54

 Allah berfirman dalam surah An-Nisa‟ ayat 59: 

                        

                        

                

 “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-Nisa‟ : 59). 

 

Istilah Ahl Al-Halli Wal-„Aqd dirumuskan ulama fiqh 

untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil 

umat untuk menyauarakan hati nurani mereka. Paradigma 

pemikiran ulama fiqh merumsukan istilah Ahl Al-Halli Wal-

„Aqd  didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama 

yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang memiliki dua 

golongan Ansar dan Muhajirin. Seperti pendapat Rasyid Ridha, 

ulil amri adalah Ahl Al-Halli Wal-„Aqd. Ia mengatakan‚ 

kumpulan ulil Amri dan merka yang disebut Ahl Al-Halli Wal-

„Aqd adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umatyang 

terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para 

pemimpinpekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, 

tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin 

partai politik dan para tokoh wartawan.
55

 

Menurut Al-Mawardi, tugas Ahl Al-Halli Wal-„Aqd: 

a.Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala 

perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan 
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peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui 

proses musyawarah. 

b. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang 

menyimpang dari aturan-aturan yang telah di tetapkan. 

Selain dua hal tersebut, lembaga  

Ahl Al-Halli Wal-„Aqd juga memiliki wewenang untuk 

memecat kahlifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan 

umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.
56

 

Ahl Al-Halli Wal-„Aqd adalah lembaga perwakilan yang 

menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. 

Anggota Ahl Al-Halli Wal-„Aqd ini terdiri dari orang-orang 

yang berasal dari berbagai kalangan profesi. Merekalah yang 

antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara 

sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan Ahl 

Al-Halli Wa-„Aqd dengan ahl al-ihtiyar, karena merekalah yang 

berhak memilih khalifah. Sedangkan ibn Taimiyah 

menyebutkan dengan ahl al-syawkah dan sebagaian lagi 

menyebutkan dengan ahl al-syura atau ahl al-ijma‟. Namun 

semuanya wakil umat (rakyat) dalam menentukan arah dan 

kebijaksanaann pemerintah demi tercapainya kemaslahatan 

hidup mereka.
57

 

Menurut Al-Nawawi dalam Al-Minhaj, Ahl Al-Hall Wal 

‟Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat 

sebagai unsurunsur masyarakat yang berusaha mewujudkan 

kemaslahatan rakyat. Dari segi fungsional, ini menunjukkan 

bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran 

ulama fiqh sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan 

perwakilan yang personalnya merupakan wakil-wakil rakyat 

yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu dan salah satu tugasnya 

adalah memilih presiden sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan.
58
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Namun dalam beberapa segi lain, antara Ahl Al-Halli Wal 

„Aqdi dan MPR tidak identik. Dengan demikian Ahl Al-Halli 

Wal „Aqdi dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara 

Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat 

undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili 

rakyat, sehingga lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) sebutan lain yang sering dipakai dalam parlemen. Tugas 

Al-Halli Wal-„Aqd adalah sebatas mencalonkan (at-tarsyih) dan 

menyeleksi (at-tarjih) sesuai dengan kemaslahatan dan 

keadilan.
59

  

Wewenang Ahl Al- Halli Wal-„Aqd diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a.Ahl Al-Halli Wal-„Aqd memberi masukan kepada pemimpin 

yaitu memberikan masukan kepada pemimpin yang 

dilakukan oleh Ahl Al- Halli Wal-„Aqd dan pemimpin atau 

pejabat yang kebijaknnya berasal dari masukan Ahl Al-Halli 

Wal-„Aqd yang mengikat. 

b. Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum 

atau undang-undang kepada majelis atau Ahl Al-Halli Wal-

„Aqd agar dapat pengesahan semata-mata hanya suatu 

kesepakatan atau konsensus para sahabat ketika khalifah 

menetapkan suatu ketentuan hukum melihat dari potensial 

yang dimiliki pemimpin. 

c.Ahl Al-Halli Wal-„Aqd mempunyai hak mengoreksi dan 

mengontrol. Hakikatnya penguasa bukanlah memiliki 

keksuasaan yang diatas prinsip amanah dan maslahah artinya 

dalam aplikasinya Ahl Al-Halli Wal-„Aqd harus 

memposisikan dengan cara yang arif bijaksana dalam 

melihat program dan pelaksanaan yang diterapkan oleh 

pemimpin sesuai dengan nilai-nilai kehidupan keagamaan. 

d. Ahl Al-Halli Wal-„Aqd mempunyai hak untuk menerima 

tuntutan rakyat. Pada hakikatnya adalah penyambung suara 

rakyat secara keseluruhan yang harus didengar dan dipatuhi 

aspirasi mereka selama tidak bertentangan dengan syari‟at. 
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e.Ahl Al-Halli Wal-„Aqd mempunyai hak membatasi jumlah 

kandidat yang akan menjadi pemimpin.
60

 

 

5. Pengertian Siyasah Maliyah 

Fiqh siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam. 

Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat 

oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi 

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan 

menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. 

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan 

negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, 

individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.
61

 

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur 

segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai 

dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu 

dan menyianyiakannya. Fiqh siyasah maliyah merupakan salah 

satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena 

menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
62 

Fiqh siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang 

miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. 

Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang 

kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-

sumber keuangan negara, baitul mal dan sebaginya. Di dalam 

fiqh siyasah maliyah pengaturanya difokuskan juga untuk 

kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau 

kekuasaan. Secara etimologi, fiqh siyasah maliyah adalah 

mengatur politik keuangan. Siyasah maliyah ini merupakan 

kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah 

nabi Muhammad saw. Fiqh siyasah maliyah adalah salah satu 
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bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena 

menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
63

  

Dalam fikih siyasah maliyah sumber alquran sebagai 

sumber hukum. Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang 

keuangan Negara dan pendapat negara. Berikut adalah beberapa 

contoh sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam alquran 

surat Al-Hasyr ayat 7: 

                        

                           

                           

         

 “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. 

(Q.S Al-Hasyr : 7). 

 

Seperti di dalam fiqh dusturiyah di dalam fiqh siyasah 

maliyah pun pengaturannya diorentasikan untuk kemaslahatan 

rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan 

antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta dan pemerintah/kekuasaan. 

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam 

mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk 

kemaslahatan masyarakat. 

Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61: 
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Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) 

lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). (Q.S. Hud : 61). 

 

Ruang lingkup fiqh Siyasah Maliyah adalah bagaimana 

cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan 

anatara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara 

orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Sumber 

kekayaan negara hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu 

fai‟ (upeti) dan sedekah (zakat). Fai‟ ialah harta yang diperoleh 

dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi 

melalui perdamaian. Termasuk dalam dalam kelompok harta 

fai‟ antara lain jizyah (pajak khusus yang dipungut dari non 

muslim), kharaj (pajak tanah) dan hibah (harta warisan kaum 

dzimi yang tidak mempunyai ahli waris). Fai‟ termasuk hak 

Baitul Maal karena pendistribusiannya tergantung pada 

pertimbangan dan ijtihad pemimpin negara.
64

 

 

6. Baitul Mal 

Al-Quran dan hadist yang mengatur secara langsung 

masalah baitul mal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, 

baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman 

Rasullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan 
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negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan 

masalah pengeluaran dan lain lain. Baitul mal pihak yang 

memliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan 

penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam 

bentuk pendapatan maupun pengeluaran.
65

 

Rasulullah  memperkenalkan  konsep baru  di  bidang  

keuangan  negara  pada  abad ketujuh,  yakni  semua  hasil  

pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan 

kemudian  dibelanjakan  sesuai  dengan kebutuhan  negara.  

Status  harta  hasil pengumpulan  itu  adalah  milik  negara  dan 

bukan  milik  individu.  Meskipun  demikian, dalam  batas-batas  

tertentu,  pemimpin  negara dan para pejabat lainnya dapat 

menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan 

pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul 

Mal (rumah harta) atau bendahara  negara. Pada masa 

pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi 

yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang 

sekaligus berfungsi sebagai  tempat tinggal  Rasulullah.  

Binatang-binatang  yang  merupakan  harta perbendaharaan  

negara  tidak  disimpan di Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya, 

binatang-binatang  tersebut  ditempatkan  di  padang terbuka.
66

 

Baitul  Mal  merupakan  lembaga keuangan  pertama  

yang  ada  pada  zaman Rasulullah walaupun keberadaan 

lembaga ini lebih  populer  saat  era  Khulafaur  Rasyidin. 

Lembaga  ini  pertama  kali  hanya  berfungsi untuk menyimpan 

harta kekayaan negara dari zakat,  infak,  sedekah,  pajak  dan  

harta rampasan  perang. Menurut  pendapat  Suhrawardi  K. 

Lubis, Baitul Mal dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu  

lembaga  atau  badan  yang bertugas mengurusi kekayaan 

negara terutama keuangan, baik yang  berkenaan dengan soal 

pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan 

masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitul Mal adalah suatu 
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lembaga atau pihak  yang  memiliki  kewajiban  atau  tugas 

khusus  untuk  melakukan  penanganan  atas segala  harta  yang  

dimiliki  oleh umat,  dalam bentuk  pendapatan maupun 

pengeluaran negara.
67

  

Tujuan  dan  fungsi  Baitul  Mal  adalah terwujudnya  

layanan  penghimpunan  zakat, infaq,  shodakoh  dan  wakaf  

yang mengoptimalkan  nilai  bagi  muzaki,  munfiq, tatasaddiq,  

dan  muwafit.  Kedua  terwujudnya layanan  pendayagunaan  

ziswaf  yang mengoptimalkan  upaya  pemberdayaan mustahiq 

berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya  organisasi  

sebagai  good organization yang mengoptimalkan nilai bagi 

stakeholder. 

7. Kaidah Belanja Negara 

Menurut Gus Fahmi, pengeluaran negara memiliki 

prinsip yang harus ditaati oleh Ulil Amri, yakni sebagai berikut: 

a.Kebutuhan secara umum dapat dibagi dua, yaitu kebutuhan 

negara dan kebutuhan individu. Kebutuhan negara adalah 

kebutuhan yang pengadaannya difardhukan kepada negara 

(Baitul Mal), dimana negara wajib mengadakannya melalui 

sumber-sumber pendapatan tetap, seperti shadaqoh, 

ghanimah, dan fa‟i. Pendapatan ini digunakan untuk 

kepentingan negara dan hal-hal yang menjadi tanggungan 

negara, seperti mengadakan keamanan kesehatan dan 

pendidikan. Sedangkan kebutuhan individu adalah 

kebutuhan yang pengadaannya difardhukan kepada kaum 

muslimin. 

b. Adanya pemisahan antara pengeluarana yang wajib diadakan 

disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib 

diadakan hanya di saat adanya harta. Menurut Nabhani, 

tidak semua jenis pengeluaran diadakan, melainkan 

tergantung sifat masing-masing pengeluaran itu.
68

 Berikut 

contoh-contoh pengeluaran yang dimaksud: 
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1) Pengeluaran zakat hanya di saat adanya harta zakat. 

2) Pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan dan mendanai 

jihad adalah disaat ada maupun tidak adanya harta. 

3) Pengeluaran untuk kompensasi, harus dibayar disaat ada 

maupun tidak adanya harta. 

4) Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, 

bukan untuk kompensasi adalah disaat ada maupun tidak 

adanya harta. 

5) Pembelanjaan karena adanya kemaslahatan dan 

kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi. Contohnya 

pembuatan jalan baru, ketika jalan lain sudah ada, 

membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup 

dengan rumah sakit yang ada, dan sebagainya. Hak untuk 

mendapatkan pembelanjaan ini ditentukan berdasarkan 

adanya harta, bukan pada saat tidak ada. 

6) Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan 

(darurat) semisal ada peristiwa yang menimpa kaum 

muslimin seperti paceklik. Angin taufan, gempa bumi, 

atau serangan musuh.
69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69Ibid. 



DAFTAR RUJUKAN 

A. Buku 

 

Ahmad, Komaruddin. Akuntansi Manajemen, Dasar-dasar Konsep 

Biaya dan Pengambilan Keputusan, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2005. 

 

Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-

Fiqhiyah, Damaskus: al-Yamamah. 2007. 

 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, Jakara: Rineka Cipta, 1998. 

 

AS, Susiadi. Metodologi Penelitian, Lampung: Pusat Penelitian 

dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2015. 

 

Az-Zuhaili, Wahhab. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema 

Insani, 2011. 

 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: 

Sygma Examedia, 2009. 

 

Djambak, Syaipan Metodologi Penelitian, Palembang: Universitas 

Sriwijaya, 2008. 

 

Djazuli, Fiqh Siyasah, Damascus: Dar al-Qalam. 2007. 

 

Hadari, Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 2005. 

 

Indrawati, Sri Muliyani. Buku Pintar Dana Desa, Jakarta: 

Kemenkeu. 2017. 

 

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, 

Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. 

 

Kadarisman, M. Manajemen Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, Jakarta: Rajawali, 2013. 

 



Karim, Abdul Ghafar. Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di 

Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003. 

 

Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.  

Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Sosial , Bandung: Mandar 

Maju, 1996. 

 

Lapanda, Yusran. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: 

PT. Wahana Semesnta Indonesia, 2016. 

 

Madjid, Nurcholis. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, 

Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001. 

 

Maringan, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 2004. 

 

Mathis and Jackson, Human Resource Management: Manajemen 

Sumber Daya Manusia, Jakarta: Salemba Empat. 2006. 

 

Muhammad, Abdul Kadir. Hukum  dan Penelitian, Bandar 

Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. 

 

Nasution, Amien Husein. Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Prenada 

Media Group. 2010. 

 

Nazir, Moh. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. 

 

Nirwana, Andri. Fiqh Siyasah Maliyah: Keuangan Publik Islam, 

Banda Aceh: Searfiqh. 2017. 

 

Pulungan, Suyuti. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 

Jakarta: Raja Grafindo. 2002. 

 

Ridwan, Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, 

Yogyakarta: FH UII PRESS. 2007. 

 

Rochansjah, Heru. Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: 

FOKUSMEDIA. 2015. 

 

Rojak, Jeje Abdul. Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: Uin 

Sunan Ampel Press. 2014.   



Rozaki, Abdur. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, 

Yogyakarta: Ire Press, 2005. 

 

Saibani, A. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, Jakarta: Media Pustaka. 2014.  

 

Stoner, A.F. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi 

Aksara. 2006. 

 

Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, 

Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994. 

 

Syadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan 

Pemikiran, Jakarta: UI.Press. 1991. 

 

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamimi. Fiqih siyasah Doktrin dan 

Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008. 

 

Widjaja, A.W. Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1993. 

 

. Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. 2001.  
 

Yahya, Yohannes. Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006. 
 

Yudyono, Bambang. Otonomi Daerah Desentralissi dan 

Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD, 

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000. 

 

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 2011), 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Desa. 



C. Jurnal 

 

Mariin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam 

Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian,” Jurnal 

akuntasi dan Pajak, no. 2 (2014): 39. http://www.jurnal.stie-

aas.ac.id/index.php/jap/article/view /139. 

 

Punu, Ester Juita. “Fungsi BPD Dalam Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau-Lapi 

Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,” Jurnal 

Hukum, Vol. 1 no. 1 (2017): 13. https://media. 

neliti.com/media/publications/160494. 

 

Rusfi, Mohammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap 

Hak Kepemilikan Harta”. Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 13 no. 2 

(2016): 242. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view

File/1864/1519 

 

Ruslinawati, Ni Wayan. “Kedudukan Badan Permusyawaratan 

Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,”  

Jurnal Hukum, Vol. 1 no. 1 (2016): 5. 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article. 

 

Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum 

Islam,” Jurnal AL-FIKR, no. 3 (2010): 332. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index. 

php/alfikr/article/view/2326. 

 

D. Wawancara 

 

Jamil Asari, Wawancara dengan Ketua BPD, Desa Sinar Harapan 

Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, 8 Ferbruari 2021. 

 

Rifki Firmansyah, Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Sinar 

Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, 8 

Ferbruari 2021. 

 

Sirajuddin, Wawancara dengan Sekertaris Desa, Desa Sinar 

Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, 8 

Ferbruari 2021. 

http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/
http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1864/1519
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1864/1519
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.%20php/alfikr/article/view/2326
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.%20php/alfikr/article/view/2326


Sumedi, Wawancara dengan Wakil Ketua BPD, Desa Sinar 

Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, 8 

Ferbruari 2021. 

 

Susanto, Wawancara dengan Sekertaris BPD, Desa Sinar Harapan 

Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, 8 Ferbruari 2021. 

 

 


	3. abstrak agung.pdf (p.1)
	4. surat pernyataan agung pratama.pdf (p.2)
	7.motto AGUNG.pdf (p.3-10)
	13. Isi Skripsi.pdf (p.11-76)
	14. Daftar Rujukan agung.pdf (p.77-81)

