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ABSTRAK 

 

 

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan 

melibatkan seluruh potensi masyarakat Desa. Kepala Desa memiliki kedudukan 

sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan 

desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan, pemegang kekuasaan 

tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, 

mengarahkan, menampung aspirasi masyarkat, serta mengayomi masyarakatnya 

sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepemimpinan 

Kepala Desa Negeri Ratu dalam pembangunan di Desa Negeri Ratu dan bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap peran kepemimpinan Kepala Desa Negeri Ratu. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan Kepala Desa 

Negeri Ratu dalam pembangunan di Desa Negeri Ratu dan untuk mengetahui 

pandangan Hukum Islam terhadap peran kepemimpinan Kepala Desa Negeri Ratu. 

Peneliti menggunakan suatu metode deskriptif analisis, penelitian ini termasuk 

jenis penelitian kualititatif yaitu Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, 

menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari 

proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif 

yaitu analisis kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analisis dan metode 

induktif.  

Peranan Kepala Desa Negeri Ratu Priode 2010-2016 di dalam melaksanakan 

program Pembangunan di Desa Neger Ratu secara umum sudah cukup baik, 

walaupun masih ada yang harus berkelanjutan dan direalisasikan oleh kepemimpinan 

berikutnya. Kepemimpinan di dalam Islam merupakan usaha menyeru manusia 

kepada amar makruf nahi mungkar, menyeru berbuat kebaikan dan melarang manusia 

berbuat keburukan. Kepemimpinan Islam adalah perwujudan dari keimanan dan amal 

saleh, Kepala Desa Negeri Ratu Priode 2010-2016 sudah  tercermin dari sikap jujur, 

amanah, tanggunngjawab dan memiliki sifat tekun berserta ulet yang selaras dengan 

ajaran Islam. 

 
  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                              

                  )32  :  انتٕبت  ) 

Artinya :  “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-

saudaramu menjadi pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih 

mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang 

menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. 

(Q.S At-Taubah 9 : 23) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum memasuki pokok bahasan, penulis menganggap perlu 

menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul “Analisis Hukum 

Islam Terhadap Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa 

Periode 2010 - 2016 (Studi di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara 

Kabupaten Pesisir Barat)” adapun istilah-istilah yang perlu diberi batasan dan 

penegasan dimaksud adalah: 

1. “Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara 

konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan 

diterjemahkan dan memiliki arti”
1
. 

2. Hukum Islam adalah “peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu 

Allah dan Rosul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat 

dibebani kewajiban)”
2
. 

3. Kepemimpinan adalah “cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan organisasi”
3
. 

                                                             
1
 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Bandung : Yrama Widya, 2001) h. 10. 

2
 Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) h. 3. 

3
 Hasibuan, Organisasi dan Motivasi  (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003) h. 170. 



 

4. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan 

bahwa Kepala Desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain 

merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

5. Desa menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa mengatakan bahwa adalah desa dan desa adat atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pembangunan Desa menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 

mengatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

Desa. 

 

Dari uraian istilah yang terdapat dalam judul di atas, maka yang dimaksud 

judul skripsi ini adalah menganalisis peran kepemimpinan Kepala Desa dalam 



 

pembangunan desa melalui konsep hukum Islam yang terjadi di Desa Negeri 

Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2010 - 

2016. 

 

B.  Alasan Memilih Judul 

Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam memilih judul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam 

Pembangunan Desa (Studi di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara 

Kabupaten Pesisir Barat Periode 2010 - 2016)”  alasan-alasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan Obyektif 

a. Belum adanya kemauan yang kuat dari Kepala Desa untuk 

membangun desa yang lebih baik, Desa Negeri Ratu tidak mempunyai 

kantor desa, sehingga aktivitas perkantoran dilakukan di rumah warga 

dengan status sewa, setidaknya ada perubahan dibidang infrastruktur 

terknis contohnya saluran irigasi yang belum memadai dan tidak 

sebanding dengan luas area pesawahan dan perkebunan, dibidang 

infrastruktur sosial belum adanya sekolah Taman Kanan-Kanak. 

b. Kepala Desa belum menerapkan asas keterbukaan tentang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sedangakan jabatan dipandang 

sebagai amanah, perkara berat yang kelak dimintai 

pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. 



 

2. Alasan Subjektif 

a. Sebagai bahan untuk peningkatan pembangunan Desa Negeri Ratu 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Literatur yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini mudah 

didapat baik di perpustakaan maupun di toko-toko buku wilayah 

Bandar Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Pembangunan Nasional bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. Pada konsepsi ini bahwa pembangunan nasional menitikberatkan 

pada komponen yang ada pada suatu negara tersebut. Komponen bangsa harus 

saling bersinergi dan saling mengisi untuk tercapainya suatu tujuan 

pembangunan nasional tersebut. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada 

hakikatya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dibidang pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional. Usaha peningkatan kualitas sumberdaya pedesaan dan 

masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan 

berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pada pelaksanaannya, 

pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan 



 

pembangunan. Pembangunan desa memiliki tujuan mewujudkan kehidupan 

masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memperkuat 

dan memajukan desa, mendorong desa menjadi mandiri, serta menerapkan 

demokratisasi di pedesaan berjalan dengan baik. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 

(2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa adalah kewenangan 

yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul dan adat istiadat desa. 

Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2017 mengklasifikasi desa menjadi 5 (lima) tife Desa sebagai 

beikut : 

Angka (16) sebagai berikut : Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki 

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi 

secara berkelanjutan. 

Angka (17) sebagai berikut : Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan 

mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, 

kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 



 

Angka (18)   sebagai berikut : Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi 

Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, 

dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup 

manusia dan menanggulangi kemiskinan. 

Angka (19)  sebagai berikut : Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, 

atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatankesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami 

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

Angka (20) sebagai berikut : Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang 

mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan 

ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan 

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta 

mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

 

Dalam melaksanakan tugas pembangunan desa, kepala desa memiliki 

kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya 

pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. 

Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-

keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarkat, 

serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam 

pembangunan itu sendiri. 

Kepemimpinan adalah “sebagai keseluruhan proses mempengaruhi, 

mendorong, menggerakkan, dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar 



 

berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan dengan aturanyang berlaku 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”
4
.
 

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus 

dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah 

desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan 

pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Disisi lain, 

kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini 

adalah organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Kepemimpinan adalah 

“cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja 

sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”
5
. 

Kepemimpinan adalah amanah dan bertanggung jawab, bukan didunianya 

saja akan tapi di akhirat juga. Tentang tugas kepemimpinan ini, diantaranya 

Allah swt isyaratkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Allah swt berfirman : 

 

                            

       اهلِل             اهلِل  

            

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 

di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

                                                             
4
 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sumber Daya Sentralisasi Menuju 

Desentralisasi (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) h. 44. 
5
  M. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003) h. 170. 



 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia 

akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang 

yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena 

mereka melupakan hari perhitungan ( QS. Shad (38)  26)
6
. 

 

Al-Quran surat Shad ayat 26 diatas mengisyaratkan bahwa, salah satu 

tugas dan kewajiban utama seorang khalifah (pemimpin) adalah adil (al haq), 

artinya tidak membedakan golongan, dan juga seorang pemimpin tidak boleh 

menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu. Tugas 

kepemimpinan adalah tugas fisabilillah (jalan allah) dan karenanya mulia. 

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari : setiap orang 

dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa 

yang dipimpinnya. 

 

ٍْ ٍِ َع ًََر اْب ُّ َرِضَي ُع ًَب انَه ُٓ ُْ ًِْعُت َقبَل َع ِّ َرُسَٕل َس ُّ َصَهٗ انَه ِّ انَه  َراٍع ُكُهُكْى َيُقُٕل ََٔسَهَى َعَهْي

ٍْ ََٔيْسُئٌٕل ِّ َع ٍْ ََٔيْسُئٌٕل َراٍع َٔاْنِإَيبُو َرِعَيِت ِّ َع ِّ ِفي َراٍع َٔانَرُجُم َرِعَيِت ِْْه ٍْ ََٔيْسُئٌٕل َأ  َع

ِّ ًَْرَأُة َرِعَيِت َٓب َبْيِت ِفي َٔاْن ِْٔج ٍْ ََٔيْسُئَٕنٌت َراِعَيٌت َز َٓب َع ِِ َيبِل ِفي َٔاْنَخبِدُو َرِعَيِت  َراٍع َسِيِذ

ٍْ ََٔيْسُئٌٕل ِّ َع ٌْ ََٔحِسْبُت َقبَل َرِعَيِت ِّ َيبِل ِفي َراٍع َٔانَرُجُم َقبَل َقْذ َأ  )انبخبرٖ رٔاِ)   َأِبي

 

Artinya : Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma berkata bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah 

pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang 

dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta 

pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam 

keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung 

jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam 

                                                             
6
  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : yayasan 

penyelenggara penterjemah al-qur’an, 1971) h.128. 



 

urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung 

jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu 

dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". 

Dia (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku menduga 

Beliau juga bersabda: "Dan seorang anak laki-laki adalah 

pemimpin dalam uruan harta bapaknya" (Hadist Riwayat bukhari)
7
 

 
 

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam 

islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam 

kepemimpinan adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi 

ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua 

memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. 

Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertangung 

jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan betanggung jawab kepada 

pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan 

seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang 

dipimpinnya. Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna 

melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi 

yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini 

adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan 

bagi pihak yang dipimpin. 

Dengan demikian tantangan kedepan aparatur kepala desa semakin berat 

dan kompleks. Disamping harus mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan 

                                                             
7 Zainuddin Hamidy dkk, Shahih Bukhari I  (Jakarta : Widjaya,1992) h. 264. 

 



 

Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa dan 

juga harus mamapu memenuhi harapan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat yang 

dilayani serta mampu memecahkan masalah publik yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka 

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan 

serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakatnya ia perlu dibantu oleh 

perangkat desa yang lain di samping perlu baginya untuk mengadakan 

kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya 

maupun dengan aparat lain yang terkait. 

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

mengatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas-asas 

yang salah satunya adalah : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan 

pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, 

keberagaman dan partisipatif. Berdasarkan penjelasan Pasal 24 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa : 

a. keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

b. profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

a. akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Implementasi dari asas-asas tersebut di Desa Negeri Ratu belum berjalan 

dengan baik, Keterbukaan informasi dalam prakteknya di Pemerintah Desa 

Negeri Ratu tidak terbuka padahal asas keterbukaan dimaksudkan agar warga 

desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik 

penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka 

akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Berhubungan dengan asas Profesionalitas, kepala Desa Negeri Ratu belum bisa 

menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum 

baik merupakan cermin tdk profeional dalam kepemimpinannya. Asas 

keterbukaan, belum terlealisasi dengan baik hal ini bisa di perhatikan tidak 

pernah ada pemasangan informasi seputar penggunaan dana desa di tempat-

tempat strategis di lingkungan desa, baik berupa baliho, atau papan informasi 

lainnya. 

Didalam masa jabatan 6 tahun Kepala Desa Desa Negeri Ratu Kecamatan 

Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat periode 2010 -2016 belum melaksanakan 

asas-asas yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Selain itu Kepala Desa tidak melibatkan masyarakat dalam 



 

setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang 

telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat, didalam 

kenyataannya tidak ada sosialisasi. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah 

melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu 

maka penulis memilih judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran 

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Periode 2010 – 

2016” (Studi di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten 

Pesisir Barat) 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, 

maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa Negeri Ratu dalam 

pembangunan di Desa Negeri Ratu ? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Kepemimpinan 

Kepala Desa Negeri Ratu ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu 

tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu : 



 

a. Untuk mengetahui peran kepemimpinan Kepala Desa Negeri Ratu 

dalam pembangunan di Desa Negeri Ratu. 

b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap peran 

kepemimpinan Kepala Desa Negeri Ratu. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Peneliti mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, 

yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan 

sumbangan pikiran dalam peran kepemimpinan Kepala Desa untuk 

meningkatkan pembangunan di Desa khususnya di Desa Negeri Ratu 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi Kepala Desa, dalam untuk meningkatkan 

pembangunan di Desa. 

2) Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang kepemimpinan 

khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan 

Lampung dan masyarakat padaumumnya. 

3) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 



 

F. Metode Penelitian 

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

a. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. 

Metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu objek 

yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”
8
. 

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran Hukum 

Islam terhadap kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan Desa 

Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

Penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi 

teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun 

ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang tenjadi 

secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan 

serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebu”
9
. 
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  Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta : Paradigma, 2005) h. 58. 

9
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c. Populasi dan Sampel 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota 

dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian
10

, dalam skripsi 

ini populasi nya adalah Aparatur Sipil Negara Desa Negeri Ratu 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan masyarakat Desa 

Negeri Ratu. 

Sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, penentuan 

sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak 

dijadikan sample
11

, sample yang digunakan adalah Kepala Desa 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Periode 2010 – 2016 

 
2. Sumber Data 

 
Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:  

a.  Data Primer  

Data primer ialah “data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

yang memerlukannya”
12

. Data primer di dapat dari sumber informan 

yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Negeri 

Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 
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 Juliansyah, Metodologi Penelitian (jakarta : Kencana, 2010) h 147 
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 Ibid, h. 155 
12

 Iqbal  Hasan, Pokok–Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta : Ghalia 

Indonesia,  2002) h.82. 



 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada”
13

. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 

mengadakan studi kepustakaan (Library research). Studi kepustakaan 

dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan 

tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, 

mengutip, dan menelaah literature-literatur yang menunjang, peraturan 

perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai 

hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.  

c. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang benarkan akan menghasilkan data yang 

memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data 

tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur 

dan ciri-ciri penelitian kualitatif. beberapa metode dalam 

pengumpulan
14

 :  

1)  Wawancara. 

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk 

mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang 
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 Ibid. h.58. 
14

 Sujarweni, V. Wiratna. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014) h.31 

 



 

diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab bisa 

sambiul bertatap muka ataupun tanpa tatap muka. narasumber 

sebagai berikut : 

1 PJ Kepala Desa Negeri ratu   …………………… : 1 orang 

2 Stap Desa Negeri Ratu  ………………………… : 5 orang 

3 Warga Desa Negeri Ratu  …….……………… : 3 orang 

                                  Jumlah : 9 orang 

2) Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di 

Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir 

Barat 

3) Studi Dokumentasi 

Merupakan alat pengumpulan data kualititif sejumlah besar data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti 

dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurna dan 

sebagainya. 

 

 

 



 

3. Pengolahan Data 

Pengolahan data tersebut dapat dilakukan dengan cara: 

a. Seleksi data, yaitu memilih objek yang akan dibahas. 

b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi selanjutnya 

dikelompokan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis 

dan hubungan pokok bahasan. 

c. Sistematika penulisan, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian 

ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara 

sistematis. 

 

4. Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif 

yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif 

(yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu 

“menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungakan 

satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”15. Dari hasil 

analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu 

cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan 

atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 

1986) h. 112. 



 

 

BAB II  

PANDANGAN ISLAM TENTANG KEPEMIMPINAN  

DAN SISTEM PEMBANGUNAN DESA 

 

A. Kepemimpinan 

1. Definisi Kepemimpinan 

Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan suatu faktor yang 

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu organisasi, dengan 

kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemimpinan dalam suatu organisasi, 

diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan guna 

peningkatan kinerja instansinya. 

Kepemimpinan adalah “kemampuan seseorang (yaitu pemimpin) 

untuk memengaruhi orang lain (yaitu pengikut-pengikutnya) sehingga orang 

lain bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut”
16

.  

Definisi kepemimpinan menurut beberapa para ahli, sebagai berikut
17

 : 

a. Robbins kepemimpinan adalah “kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok untuk mencapai tujuan”. 

b. Fairchild mengatakan bahwa “kepemimpin adalah suatu suatu prilaku 

dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas para anggota 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk 

memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu 
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 Soerjono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2013) h. 250. 
17

 Veitzal, Et.al  Pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi (Jakarta : Raja Pers, 2013) h. 
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organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menetukan pencapaian tujuan yangtelah ditetapkan oleh organisasi”. 

 

c. Rauch and Behling yang dikutip oleh Veithzal mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitasaktivitas sebuah 

kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan”. 

 

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi bawahan 

atau kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi melalui pola hubungan 

yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dan merupakan orang 

yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, merumuskan tujuan dan 

program pencapaiannya. Setiap bawahan harus melaksanakannya tanpa 

menyimpang, sehingga dalam hal ini kepemimpinan bisa juga diartikan 

sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin 

melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah 

ditetapkan. 

 

2. Teori Peran 

 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”
18

. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono 

Soekanto bahwa 
19

 : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat,  

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi, Peranan juga dapat dikatakan 

sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat  

 

Berdasarkan pengertiaan diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu 

prilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang 

diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. 

Di Indonesia terdapat terdapat kecenderungan untuk lebih 

mementingan kedudukan ketimbang peranan. “Gejala tersebut terutama 

disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai 

materialisme daripada spiritualisme”
20

. 

 

3. Teori Kepemimpinan 

  

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seorang menjadi 

pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Beberapa teori 

kepemimpinan diantaranya sebagai berikut 
21

: 
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 Ibid h.213 
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 Kartini kartono, Pemimpin dan kepemimpinan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1992) h. 3. 



 

a. Suatu penggeneralisasian dari suatu seri fakta mengenai sifat-sifat dasar 

dan perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinan.  

b. Dengan menekankan latar belakang historis, dan sebab musabab 

timbulnya kepemimpinan serta persyaratan untuk menjadi pemimpin.  

c. Sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin, tugas-tugas pokok 

dan fungsinya, serta etika profesi yang perlu dipakai oleh pemimpin.  

 

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi bawahan atau 

kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, 

memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan 

oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Oleh 

karena itu, memilih  seorang pemimpin harus mempertimbangkan banyak 

hal di antaranya adalah jejak langkah, sifat, perilaku yang baik serta 

mempertimbangkan apakah seseorang tersebut mampu menjalangkan fungsi 

dan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan baik. 

Sementara itu, George Robert Terry mengemukakan sejumlah teori 

kepemimpinan, sebagai berikut
22

 : 

a. Teori Otokratis 

Kepemimpinan didasarkan atas perintah, paksaan, dan tindakan-tindakan 

yang arbitrer. Pemimpin melakukan pengawasan yang ketat, agar semua 
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pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi 

pada struktur organisasi dan tugas-tugas. 

b. Teori Psikologis  

Pemimpin harus mampu memunculkan dan mengembangkan motivasi 

terbaik, sehingga mereka mau bekerja agar mencapai sasaran-sasaran 

organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi. 

c. Teori Sosiologis  

Pemimpin berusaha melancarkan antar-relasi dalam organisasi dan 

sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara 

para pengikutnya, agar tercapai kerjasama yang baik. 

d. Teori Suportif  

Pengikut berusaha dan bekerja dengan baik, sedangkan pemimpin 

sebagai pembimbing. 

e. Teori Laissez Faire 

Kepemimpinan Laissez Faire ditampilkan oleh seorang  tokoh “ketua 

dewan” yang sebenarnya tidak bisa apa-apa dan menyerahkan semua 

tanggungjawab dan pekerjaan kepada bawahan, tokoh hanya merupakan 

simbol. 

f. Teori Kelakuan Pribadi 

Pemimpin terpilih berdasarkan kualitas dan kuantitas pribadi atau pola 

kelakuan pemimpinnya, seorang pemimpin harus mampuh bersikap 

fleksibel, luwes, bijaksana, tahu kondisi, dan mempunyai daya lenting 



 

yang tinggi karena ia harus mamapuh mengambil langkah-langkah yang 

paling tepat untuk suatu masalah.  

g. Teori Sifat Orang-orang Besar (Traits of Great Men) 

Pemimpin memiliki intelegensi tinggi, inisiatif, energik, kepercayaan 

diri, kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif dan komunikatif. 

h. Teori Situasi 

Pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah aktual 

i. Teori Humanistik/Populastik 

Pemimpin merealisir kebebasan dan memenuhi kebutuhan insani yang 

dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat. 

 

4. Fungsi Kepemimpinan 

 

Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi 

dalam menciptakan hubungan dengan bawahannya serta mempunyai 

pengaruh terhadap organisasi yang dia pimpin. 

Menurut Kartini, fungsi kepemimpinan adalah “memandu, mamnuntun, 

membimbing, membangun, member atau membangunkan motivasi-motivasi 

kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi 

yang baik dan memberikan supervise/pengawasan yang efisien, dan 

membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan 

ketentuan waktu dan perencanaan”
23

. 
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Mengurai fungsi kepemimpinan dalam kelompok, yaitu sebagai 

berikut
24

 : 

a. Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar dan 

memudahkan pelaksanaan tugas-tugas. 

b. Mensinkronkan idiologi,pikiran dan ambisi anggota-anggota kelompok 

dengan pola keinginan pemimpin. 

c. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, 

sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh. 

d. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kepeimpinan, bakat dan 

produktifitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi. 

e. Menegakkan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok 

agar tercapai kepaduan kelompok, meminimalisir konflik dan perbedaan-

perbedaan. 

f. Merumuskan nilai-nilai kelompok dan memilih tujuan kelompok sambil 

menentukan sarana dan cara operasional guna pencapaiannya. 

g. Mampu memenuhi harapan keinginan dan kebutuhan para anggota, 

sehingga mereka merasa puas, juga membantu adaptasi mereka terhadap 

tuntutan eksternal ditengah masyarakat dan memecahkan kesulitan-

kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi kepemimpinan berhubungan 

langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi 

masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di 

dalam dan bukan di luar situasi itu. 

 

5. Karakteristik Kepemimpinan 

 

Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang 

sangat penting guna menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu 

kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Seorang 

pemimpin mempunyai beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut
25

: 

a. Visioner, pemimpin harus mempunyai visi atau pemahaman yang jelas 

tentang mau dibawa ke mana organisasinya dan memiliki strategi yang 

jelas untuk mencapainya. 

b. Penuh semangat, seorang pemimpin yang baik harus membawa energi 

yang sangat besar bagi bawahannya, dan selalu mempunyai semangat 

yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan, dalam 

setiap bidang yang ditangani kapanpun dan di manapun. 

c. Kreatif, dipahami sebagai kemampuan menemukan cara-cara baru 

dalam menangani persoalan. Pemimpin yang kreatif tidak akan 

mengandalkan cara-cara lama, sekalipun bila cara lama itu terbukti 
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sudah berhasil. Ia selalu terdorong untuk mengeksplorasi kemungkinan 

lain di dalam menangani suatu persoalan.  

d. Fleksibel, pemimpin yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan 

tuntutan baru dan cekatan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. 

e. Inspiratif, tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi 

pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumber 

daya yang terbatas. 

f. Inovatif, dalam memimpin organisasinya, pemimpin dituntut untuk 

memiliki sikap yang inovatif. Dengan memiliki visi dan misi yang 

progresif, yang senantiasa menawarkan ide-ide segar yang mengusung 

perubahan dan pembaharuan.  

g. Berani, peran penting seorang pemimpin organisasi adalah mengambil 

keputusan terkait dengan bidang tugas dan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Keberanian sang pemimpin untuk melangkah dan 

selanjutnya mengelola risiko yang timbul atas keputusan yang diambil 

merupakan cerminan dari tingkat keseriusannya dalam menjalankan 

tugas serta keinginannya untuk membela kepentingan organisasi.  

h. Imajinatif, imajinasi adalah sebuah kualitas yang lebih penting dari pada 

pengetahuan. Karena, semua penggunaan bakat, intelek, pendidikan, dan 

pengalaman ditentukan arahnya oleh apa yang dibayangkan dalam 

pikiran. 



 

i. Eksperimen, pemimpin pada dasarnya mempunyai sifat yang suka 

mencoba-coba hal-hal baru, karena sudah seharusnya sifat pemimpin 

adalah berani mengambil keputusan. 

j. Independen, seorang pemimpin harus memiliki sikap independen yang 

artinya pemimpin tersebut netral, tidak dipakai oleh pihak manapun. 

Independen dalam hal ini bukan berarti menjaga jarak sama sekali 

dengan pihak lain. Pemimpin tetap butuh dukungan dari pihak manapun. 

Untuk itu bisa disiasati dengan melakukan komunikasi secara terbuka 

dan transparan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka kepemimpinan merupakan suatu 

sikap atau perilaku yang dimiliki seorang pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahannya agar dapat bersama-sama bekerja demi mencapai tujuan 

organisasi. Kepemimpinan akan berjalan secara efektif dan efisien apabila 

dilaksanakan oleh seorang pemimpin, seorang pemimpin yang cerdas 

bukanlah suatu jaminan untuk memimpin suatu unit organisasi yang efektif 

dan efisien, karena seorang pemimpin selain memiliki pengetahuan dan 

keterampilan untuk memimpin juga dituntut berperilaku sebagai panutan dan 

tauladan bagi bawahannya. 

 

 

 



 

B. Pandangan Islam Tentang Kepemimpinan 

4. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam 

Kepemimpinan Islam adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain 

untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha 

kerja sama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan bersama”
26

. 

Adapun ciri-ciri pemimpin Islami adalah sebagai berikut
27

 : 

a. Taat kepada Allah dan rasul-Nya, Allah SWT berfirman: 

   اهلل            اهلل        ( آل 

  ( 32: عًراٌ 

 

Artinya : Katakanlah "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu 

berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang kafir". ( QS. Ali Imran (3) : 32)
28

. 

 

 

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak 

tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama 

dirinya taat kepada Allah SWT dan RasulNya. Jika pemimpin tidak lagi 

mentaati Allah dan RasulNya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-

Qur’an telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam 

memberikan ketaatan. 
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b. Beriman dan beramal shaleh, Allah SWT berfirman: 

                    ( 7 : انبيُت )  

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. ( QS. Al 

Bayyinah (98) : 7)
29

. 

 

c. mempunyai ilmu (pengetahuan). 

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan 

yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang 

pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai 

pengathuan yang lebih luas dari bawahannya. 

d. berpegang pada hukum Allah SWT (Al-Qur’an dan al-hadits),  

berpegang tegu pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban 

utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang 

akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan 

bahagia dunia akhirat. 

e. menjalankan amanah, Allah SWT berfirman: 

           اهلل          

     (27: األَفبل) 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui. (QS. Al Anfaal (8) : 27)
30

. 

 

Jabatan adalah sebuah amanah dan sekedar titipan bagi manusia. 

Kapanpun dan dimanapun amanah tersebut dapat diambil oleh yang maha 

kuasa. Dengan kesadaran tersebut kita harus siap untuk tidak menjadi 

pemimpin disamping siap menjadi pemimpin. 

f. memutuskan perkara dengan adil, Allah SWT berfirman: 

  اهلل                      

                   (90: انُحم)    

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. ( QS. An nahlu (16) : 90)
31

. 

 

g. mencintai bawahan, 

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hati dalam 

berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan pendekatan 

kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan, 

sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya 

                                                             
30

 Ibid  h 264. 
31

 Ibid  h 415. 



 

dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai. 

Bentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin. 

h. lemah lembut dan bersikap tegas.  

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak 

adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi 

dan kondisi, apalagi dalam beramar ma’ruf nahi munkar. Lembut ada 

tempatnya dan Tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan 

diutamakan dalam kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi 

akhir jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan. 

 

5. Hakikat Kepemimpinan Menurut Islam 

Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting, karenanya siapa 

saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan jangan sampai 

menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak benar. Karena 

itu, para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus memahami hakikat 

kepemimpinan dalam pandangan Islam yang secara garis besar dalam lima 

lingkup. 

Hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam sebagai berikut
32

 : 

a. Tanggung Jawab 

Ketika seseorang diangkat atau ditunjuk untuk memimpin suatu 

lembaga atau institusi, maka ia sebenarnya mengemban tanggungjawab 
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yang besar sebagai seorang pemimpin yang harus mampu 

mempertanggungjawabkannya, bukan hanya di hadapan manusia tapi 

juga di hadapan Allah SWT. 

b. Pengorbanan 

Pemimpin atau pejabat bukanlah untuk menikmati kemewahan atau 

kesenangan hidup dengan berbagai fasilitas duniawi yang 

menyenangkan, tapi justru ia harus mau berkorban dan menunjukkan 

pengorbanan, apalagi ketika masyarakat yang dipimpinnya berada 

dalam kondisi yang sangat sulit. 

c. Kerja Keras 

Seorang pemimpin mendapat tanggung jawab yang besar untuk 

menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan yang menghantui 

masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya, mengarahkan kehidupan 

masyarakat untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar serta 

mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Untuk itu, para pemimpin 

dituntut bekerja keras dengan penuh kesungguhan dan optimisme. 

d. Kewenangan Melayani 

Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya, karena itu 

menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang 

besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik 

dari pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus 



 

memiliki visi dan misi pelayanan terhadap orang-orang yang 

dipimpinnya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. 

e. Keteladanan dan Kepeloporan 

Dalam segala bentuk kebaikan, seorang pemimpin seharusnya menjadi 

teladan dan pelopor, bukan menjadi pengekor yang tidak memiliki sikap 

terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Ketika seorang pemimpin 

menyerukan kejujuran kepada rakyat yang dipimpinnya, maka ia telah 

menunjukkan kejujuran tersebut. Ketika ia menyerukan hidup sederhana 

dalam soal materi, maka ia tunjukkan kesederhanaan bukan malah 

kemewahan. Masyarakat sangat menuntut adanya pemimpin yang bisa 

menjadi pelopor dan teladan dalam kebaikan dan kebenaran. 

 

Dari lima hakikat pemimpin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses mengajak, memotivasi dan 

mengarahkan bawahan dalam mencapai tujuan sehingga mampu 

menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bawahan yang dipimpinya 

dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan syariah Islam serta menjadikan 

Rasulullah sebagai teladan dalam memimpin. kepemimpinan merupakan 

faktor yang sangat penting guna menentukan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan 

penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. 

 

 



 

 

 

 

 

6. Prinsip Kepemimpinan dalam Islam 

Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam yang 

sepatutnya dijadikan landasan dalam berbagai organisasi, yaitu
33

 : 

a. Tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai 

pemimpin bagi orang-orang muslim karena bagaimanapun akan 

memengaruhi terhadap kualitas keberagamaan rakyat yang dipimpin, 

sebagaimana firman Allah SWT : 

                          

   اهلِل           ( 144: انُسبء) 

  Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

orang-orang kafir menjadi wali [wali jamaknya auliyaa: 

berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau 

penolong] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 

Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah 

(untuk menyiksamu) ? (QS. An-Nisa (4) : 144)
34

. 
 

a. Tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan 

agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT : 

                       

                       

   (57: انًبئذة )
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu 

Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-

orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang 

yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada 

Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (QS. 

Al Maaidah (5) : 57)
35

. 
 

b. Pemimpin harus mempunyai keahlian dibidangnya, pemberian tugas 

atau kewenangan kepada yang tidak berkompetensi akan mengakibatkan 

rusaknya pekerjaaan bahkan organisasi yang menaunginya,  

c. Pemimpin harus bisa diterima (acceptabel) mencintai dan dicintai 

umatnya, mendoakan dan didoakan umatnya.  

d. Pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan 

kepentingan umat, menegakan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang 

menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan 

fitnah, sebagaimana firman Allah SWT : 

 

          هلِل               

                    اهلل   

  اهلل       ( 8: انًبئذة)   

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 

dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
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Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS. Al Maaidah (5) : 8)
36

. 
 

Namun secara garis besar, yang sangat ditekankan dalam 

kepemimpinan adalah seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan 

yang baik kepada pihak-pihak yang dipimpinnya, Suri tauladan ini tentunya 

harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau keputusan-

keputusan pemimpin yang tidak menipu dan melukai hati rakyatnya. 

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. 

Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa pondasi, dari luar 

nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. 

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari: seorang  

pemimpin yang tidak memimpin rakyat dengan jujur, niscaya dia tidak 

memperoleh bau surga. 

يعقم اَي يحذثك حذيثب سًعتّ يٍ رسٕل اهلل صهٗ اهلل عهيّ ٔسهى سًعت انُبي عٍ  

َٓب ِبَُِصيَحٍت ِإَنب َنْى َيِجْذ َراِئَحَت اْنَجَُِتيقٕل. و.ص ُّ َرِعَيًت َفَهْى َيُحْط ُِ انَه ٍْ َعْبٍذ اْسَتْرَعب   َيب ِي

 )رٔاِ انبخبرٖ)

Artinya : Dari Ma’qil Ra berkata : saya akan ceritakan suatu hadist yang 

saya dengar dari rosullullah, Rasulullah SAW bersabda: “seorang 

yang telah diberikan tugas oleh Allah untuk memelihara rakyat, 

lalu ia tidak memimpin rakyat dengan jujur, niscaya dia tidak 

memperoleh bau surga” (H.R. Bukhari)
37
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Hadits ini menerangkan tentang tugas kepemimpinan yang tidak 

dilaksanakan dengan baik, berakibat bahwa si pemangku kepemimpinan 

atau jabatan kepemimpinan itu tidak akan mencium bau surga. Setiap orang 

dituntut untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik. Dengan 

demikian, dia akan dapat mempertanggung jawabkan tugasnya itu dihadapan 

Allah SWT oleh karena itu Allah akan memberi ganjaran berupa kenikmatan 

surga. 

 

C. Sistem Pembangunan Desa 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah 

melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih 

baik. Meskipun desa adalah tingkat pemerintahan paling rendah di Indonesia, 

tapi membangun Indonesia tanpa melibatkan desa di dalamnya adalah suatu hal 

yang sangat disayangkan. 

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan 

bahwa : 

Ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan 



 

Ayat (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

Ayat (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan 

guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan 

sosial. 

Dari uraian Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, Pembangunan desa merupakan konsolidasi dari program/kegiatan di desa, 

penguatan kelembagaan desa, perencanaan dan keuangan desa sekaligus 

sebagai penguatan mekanisme representasi dan akuntabilitas di tingkat lokal. 

  . 

4. Rencana Pembangunan Desa 

Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan bahwa : 

perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan desa. 

Perencanaan pembangunan Desa memberikan arah kepada Kepala 

Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai visi dan misi 

Desa, menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pembangunan baik di tingkat 



 

pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengelolaan sumberdaya yang 

dimilikinya. Pentingnya Desa memiliki perencanaan karena desa harus 

mengatur dan mengurus desa-nya sesuai dengan kewenangan desa. 

Perencanaan Desa diharapkan dapat memperkuat hak dan kewenangan desa 

sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan desa sebagai modal utama 

dalam pembangunan Desa. 

Pasal 4 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan bahwa 

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa  untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun; dan 

b. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Desa atau yang disebut Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah 

kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan 

mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa 



 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan 

prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. 

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan 

menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. 

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa 

dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah 

Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun RKP Desa dan 

daftar usulan RKP Desa. 

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada 

bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa aling 

lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi 

materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan 

kecamatan dan kabupaten/kota
38

. 

Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang 

hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil 

pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa 

setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di 

kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.Informasi diterima pemerintah 

desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. 
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 Wahyudin Kessa, Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa (Jakarta : Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015) h. 46. 



 

5. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang 

tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, 

dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. 

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang 

sekurang-kurangnya meliputi
39

:  

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;  

b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa; 

c. perubahan pelaksanaan kegiatan;  

d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;  

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;  

f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggung 

jawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan  

g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.  

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan 

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta 

mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. 

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di 

Desa sekurang-kurangnya melakukan
40

 : 

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;  
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 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi Republik Indonesia, 

Sistem Pembangunan Desa (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2015) h.25 



 

b. pendaftaran calon tenaga kerja;  

c. pembentukan kelompok kerja;  

d. pembagian jadwal kerja; dan  

e. pembayaran upah dan/atau honor.  

 

3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa 

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan 

pada tahapan perencanaan pembangunan Pemantauan tahapan pelaksanaan 

dilakukan dengan cara menilai antara lain
41

: pengadaan barang dan/atau 

jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan 

administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan 

kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Hasil pemantauan 

pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan 

pembangunan Desa. Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. 

Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai 

penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. 

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:  

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan Desa;  
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 Wahyudin Kessa Op.Cit  h. 65. 



 

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan 

realisasi pelaksanaan APB Desa;  

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan 

Desa; dan  

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa. 

 

Pentingnya Desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur 

dan mengurus desa-nya sesuai dengan kewenangan desa (self governing 

community). Perencanaan Desa diharapkan dapat memperkuat hak dan 

kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan desa sebagai 

modal utama dalam pembangunan Desa. 

Spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah 

Desa membangun, Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai 

subyek pembangunan, dengan menjadi subyek pembangunan justru desa 

tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah 

kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara 

yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun 

kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga 

negaranya sendiri maupun negara lain. 



 

Langkah bijaksana untuk membangun desa adalah dengan 

melaksanakan peta jalan “desa membangun” dengan Langkah sederhananya 

sebagai berikut
42

 : 

a. mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli 

dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan 

pembangunan desa; 

b. menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang 

partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan 

yang dimiliki; 

c. memberdayan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif. 

Tambahan pula, kesuksesan pencapaian desa mandiri di lain pihak juga 

ditopang oleh implementasi system perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan 

disertai monitoring yang baik. 
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BAB III 

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA 

DI DESA NEGERI RATU KECAMATAN PESISIR UTARA 

KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

D. Gambaran Umum Desa Negeri Ratu 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di 

Provinsi Lampung, merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, 

yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada Tanggal 25 

Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Desa yang 

masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Utara adalah Desa Kuripan, Desa 

Padang Rindu, Desa Negeri Ratu, Desa Kerbang Dalam, Desa Kota Karang, 

Desa Balam, Desa Way Narta, Desa Batu Raja, Desa Pemancar dan Desa 

Gedau. 

Desa Negeri Ratu telah beberapa kali berganti nama dan berpindah 

tempat yaitu Pematang Pugung, kemudian Bandar Agung, kemudian Gedung 

Wani, kemudian Pendagan baru kemudian menjadi nama Negeri Ratu. 

Menurut Rozali Usman selaku Sekretaris Desa Negeri Ratu mengatakan 

bahwa “Desa Negeri Ratu merupakan desa tertua di Marga Pugung Tampak 

yang semula bernama keratuan di Pugung dan merupakan pusat marga (Ibukota 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/25_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/25_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/25_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/2012


 

Marga Pugung Tampak), dipimpin oleh seorang sultan (Sai Batin Marga) 

sebagai Kepala Marga”
43

.  

Dalam perkembangannya Negeri Ratu saat ini terdiri dari beberapa suku 

disamping penduduk asli Lampung seperti Jawa, Sunda, Padang, Semenda dan 

Bali, tentunya berpengatuh pada budaya, ekonomi masyarakat, namun 

demikian nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah tetap dilestraikan masyarakat. 

Pergaulan penduduk dalam kehidupan sehari-hari cukup baik dan sifat 

gotong royong masyarakat yang sangat kuat seperti rukun kematian, 

perkawinan bahkan pertanian dan bercocok tanam. 

Mata pencaharian masyarakat Desa Negeri Ratu rata-rata adalah petani, 

masyarakat memanfaatkan tanah yang subur dengan bercocok tanam dengan 

menanam berbagai macam tanaman seperti padi, karet, palawija dan lainnya. 

Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkannya untuk usaha berbisinis 

dan nelayan. Selain itu juga masyarakat ada yang bekerja di instansi 

pemerintahan dan lain sebagainya, masyarakat akan melakukan berbagai upaya 

untuk memenuhi kebutuhannya dengan menekuni berbagai pekerjaan.  
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 Wawancara dengan Bapak Rozali Usman selaku Sekretaris Desa Negeri Ratu, Tanggal 28 

Agustus 2017, jam 9.00 WIB, di Kantor Desa Negeri Ratu. 



 

Adapun komposisi penduduk menurut mata pencarian dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 1 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Negeri Ratu  

 

Mata Pencaharian 
Jumlah Persentase 

(%) 

Aparatur Sipil Negara, 4 

Dagang  4 

Petani  65 

Nelayan  15 

Buruh  6 

Pengangguran  6 

Sumber : Kantor Desa Negeri Ratu 

 

E. Letak Geografis Desa Negeri Ratu 

Jumlah penduduk dan luas wilayah Desa Negeri Ratu adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2 
 

Jumlah Penduduk Desa Negeri Ratu  

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir 

Barat 

 

a. Jumlah Penduduk 

Laki-Laki  602 

Perempuan  571 

 
Sumber : Kantor Desa Negeri Ratu 

 
 



 

Tabel 3 
 

Luas Wilayah Desa Negeri Ratu Kecamatan 

Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat 

 

b. Luas Wilayah 

Sawah 37 Ha 

Ladang 4 Ha 

Bangunan umum 1 Ha 

Perumahan 15 Ha 

Perkebunan   63 Ha 

Hutan 444 Ha 

Jalan 5 Km 

 
Sumber : Kantor Desa Negeri Ratu 

 

Menurut Heni Putri Sari selaku Kepala Urusan Administrasi Desa Negeri 

Ratu mengatakan bahwa batas wilayah Desa Negeri Ratu sebagai berikut
44

 :  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Kendaway; 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring Tumbang; 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuripan; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Marga. 

 

F. Efektivitas Kinerja Desa Negeri Ratu 

3. Tata Kelola Desa Negeri Ratu 

Menurut Rozali Usman selaku Juru Tulis Desa Negeri Ratu 

mengatakan bahwa “Tata kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa Negeri 
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 Wawancara dengan Ibu Heni Putri Sari selaku Kepala Urusan Administrasi Desa Negeri 

Ratu, Tanggal 28 Agustus 2017, jam 11.00 WIB, di Kantor Desa Negeri Ratu. 



 

Ratu adalah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 

Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa”
45

. 

Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan 

bahwa : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu 

sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta 

hubungan kerja.  

Desa Negeri Ratu sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata 

Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa Desa Swasembada wajib 

memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.  
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 Wawancara dengan Bapak Rozali Usman Op.Cit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Negeri Ratu 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  

DESA NEGERI RATU KECAMATAN PESISIR UTARA  

KABUPATEN PESISIR BARAT  

PROVINSI LAMPUNG 
 

Kepala Desa 

Mirzal (PJS) 

Juru Sekretaris 

Rozali Usman 

Kaur 

Keuangan 

Alkok 

Kaur 

Perencanaan 

Saipullah 

Kaur 

Adm/Umum 

Heni Putia S 

Kasi Teknis 

Pelayanan 

Riki Puspa W 

Kasi Teknis 

Kesejahteraan 

Ahmad A 

Kasi Teknis 

Pemerintahan 

Siti Aminah S.Pd 

Pemangku 

1 

Dwi Surya  

Pemangku 

2 

Yuni D 

Pemangku 

3 

Novi K 

Pemangku 

4 

Ade Putra  

Pemangku 

5 

Riza S 

LHP  
(Lembaga Himpun Pemekonan) 

Samsu Wardono  

LPMP 
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 

Husni Tanwir 



 

Penjelasan fungsi dan tugas pada struktur susunan organisasi dan 

tata kerja Pemerintah Desa Negeri Ratu sebagai berikut : 

 

a. Sekretaris Desa 

 

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

mengatakan bahwa : 

ayat (2)  Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam 

bidang administrasi pemerintahan. 

ayat (3)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:  

a)  Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 

naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan 

ekspedisi.  

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan 

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana 

perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan 

dinas, dan pelayanan umum.  

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 

keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 

lainnya.  

d)  Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun 

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 



 

menginventarisir data-data dalam rangka 

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan.  

 

b. Kepala Urusan (Kaur)  
 

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

mengatakan bahwa : 

ayat  (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam 

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintahan.  

ayat (3)  Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai 

fungsi:  

a)  Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi 

seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 

naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan 

ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, 

penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum.  

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 

keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, 



 

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 

lainnya.  

c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi 

mengoordinasikan urusan perencanaan seperti 

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 

desa, menginventarisir data-data dalam rangka 

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan.  

 

c. Kepala Seksi  

 

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

mengatakan bahwa : 

ayat (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai 

pelaksana tugas operasional.  

ayat (3)  Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:  

a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi 

melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, 

menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah 

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta 

pendataan dan pengelolaan Profil Desa.  

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi 

melaksanakan pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, 

dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di 



 

bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 

taruna.  

c)  Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan 

penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi 

masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan.  

 

d. Kepala Pemangku 

 

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

mengatakan bahwa : 

ayat (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan 

sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas 

membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di 

wilayahnya.  

ayat (3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:  

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan 

upaya perlindungan masyarakat, mobilitas 

kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.  

b)  Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.  

c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat 

dalam menjaga lingkungannya.  



 

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 

dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan.  

 

e. LHP (Lembaga Himpun Pemekonan) 

 

Menurut Mirzal bahwa LHP mempunyai fungsi menetapkan 

peraturan Desa bersama Peratin, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. Sedangkan Tugas LHP adalah sebagai berikut
46

 : 

a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Peratin; 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa 

dan peraturan Peratin; 

c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Peratin; 

d. Membentuk panitia pemilihan Peratin; 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat; 

f. Menyusun tata tertib LHP. 

 

f. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengatakan bahwa : 

Pasal 8 Mengatakan bahwa : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan 

secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong 

masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan 

pembangunan. 
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Pasal 9  Mengatakan bahwa : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 mempunyai fungsi: 

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan; 

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat; 

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan 

pengembangan hasil-hasil pembangunan secara 

partisipatif; 

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, 

partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan 

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi 

sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. 

 

4. Visi dan Misi Desa Negeri Ratu 

Menurut Mirzal Selaku PJ
47

 Kepala Desa Negeri Ratu mengatakan 

bahwa “Visi merupakan sebuah perspektif mendalam untuk masa 

mendatang mengenai Desa, tujuan Desa dan hal ini yang mesti di 

laksanakan agar tujuan itu tercapai, Visi Desa Negeri Ratu adalah Desa 

Mandiri Beriman dan Bertaqwa”
48

. 
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Selanjutnya menurut Mirzal mengatakan bahwa : “Misi merupakan 

langkah untuk dapat mencapai suatu keinginan atau visi yang telah di 

bangun atau di rancang sedemikian rupa. Misi di lakukan untuk dapat 

mewujudkan visi yang di tetapkan. Misi Desa Negeri Ratu sebagai 

berikut”
49

 : 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih 

dengan mengutamakan masyarakat; 

b. Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan 

pembangunan desa; 

c. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam 

pelaksanaan pembangunan desa; 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa 

yang berkelanjutan; 

e. Mengembangkan perekonomian desa; 

f. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang 

demokratis dan agamis. 

 

G. Tugas dan Fungsi Kepala Desa 

Eforia  masyarakat  desa  pascareformasi sangat memberikan pengaruh 

terhadap delegitimasi kekuasaan di desa karena bangkitnya semangat kontrol 

masyarakat desa terhadap pemerintahan desa. Kekuasaan   kepala   desa   yang 
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tadinya  absolut   dan   sentralistik   secara   pelan-pelan semakin dinamis oleh 

demokratisasi, sehingga membuatnya lebih “hati-hati”  dan bertanggungjawab 

dalam mengelola kekuasaan di desa. 

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa 

yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Pelaksanaan pemilihan kepala 

desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. 

Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan 

oleh panitia pemilihan. 

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: 

Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan memberdayakan masyarakat 

desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa 

desa ke arah yang diharapkan. 

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan 

bahwa Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:  

1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, 

administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 



 

2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 

3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, 

dan ketenagakerjaan.  

4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.  

5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 

lainnya. 

 

H. Pembangunan Desa Negeri Ratu 

1. Program Pembangunan Desa Negeri Ratu Periode 2010-2016 

Menurut Mirza mengatakan bahwa “Program Desa diawali dengan 

musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh 

Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian 

gagasan”
50

. Dari penggalian gagasan tersebut diketahui permasalahan di 

Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga 

aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. 

 

Kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 

5 (lima) tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari program-program 
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pembangunan desa guna mencapai Visi. Kegiatan Desa Negeri Ratu periode 

2010-2016 adalah sebagai berikut : 

a. Rawat beton jalan SDN Negeri Ratu; 

b. Rehab Kantor PKK; 

c. Rabat Beton Jalan Kuburan; 

d. Rabat Beton Jalan Kikisan; 

e. Aspal Pekon Dusun Gapura; 

f. Abrasi Pantai Dusun Gapura; 

g. Cor Jembatan Gapura; 

h. Buat Saluran Irigasi 4 Unit; 

i. Pembangunan Kantor Desa; 

j. Gedung PAUD Negeri Ratu; 

 

Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan 

program pembangunan Desa, sinergi dengan masyarakat dan bawahan, 

terkoordinasi antara pelaksana program di lapangan sehingga program tercapai. 

Peran Kepala Desa Negeri Ratu periode 2010-2016 kurang berjalan dengan 

baik, seharusnya peran Kepala Desa Strategi untuk mencapai program 

pembangunan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat, 

berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Desa yang terkait. 

Indikator hasil pembangunan Desa Negeri Ratu periode 2010-2016 

sebagai berikut : 

a. Sudah mampuh merealisasikan program sebanyak 8 program; 



 

b. Masih ada program yang harus berkelanjutran sebanyak 1 yaitu Gedung 

Desa; 

c. Program yang belum dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program 

 

Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa 

Negeri Ratu periode 2010-2016 sudah berhasil dalam pembangunan akan tetapi 

belum maksimal dalam hasil pembangunan. 

 

2. Pembangunan Yang Dilaksanan Periode 2010-2016 

Menurut Mirza Program yang sudah dilaksankan pada kepemimpinan 

Kepala Desa Negeri Ratu periode 2010-2016 adalah sebagai berikut 
51

 : 

a. Rawat beton jalan SDN Negeri Ratu; 

b. Rehab Kantor PKK; 

c. Rabat Beton Jalan Kuburan; 

d. Rabat Beton Jalan Kikisan; 

e. Aspal Pekon Dusun Gapura; 

f. Abrasi Pantai Dusun Gapura; 

g. Cor Jembatan Gapura; 

h. Buat Saluran Irigasi 3 Unit. 

 

Secara rinci mirza
52

 mengatakan bahwa “Rehab Kantor PKK di 

laksanakan pada tahun 2010 seminggu setelah dilantik menjadi kepala Desa, 
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sedangkan rawat beton jalan SDN Negeri Ratu, rabat Beton Jalan Kuburan, 

rabat beton Jalan Kikisan, dilaksankan pada tahun 2011. Aspal Pekon Dusun 

Gapura, Cor Jembatan Gapura dilaksanakan sekitar tahun 2012, membuat 

Saluran Irigasi 3 Unit pada tahun 2013. Abrasi Pantai Dusun Gapura 

dilaksanakan pada tahun 2015”. 

 

3. Pembangunan Yang Belum Dilaksanan Periode 2010-2016 

Menurut Ahmad Aryanto
53

 mengatakan bahwa Program yang belum 

terlealisai selain Kantor Dasa adalah : 

a. Saluran irigasi Negeri Ratu; 

b. Gedung PAUD Negeri Ratu. 

Menurut Mirza
54

 program yang sudah dilaksanakan tetapi harus 

dilanjutkan oleh Kepala Desa periode berikutnya adalah “Pembangunan Kantor 

Desa, program ini belum dilaksanakan sepenuhnya dalam arti bahwa program 

Pembangunan Kantor Desa harus berkelanjutan karena pembangunan baru 

rampung 40%”. 

Keberadaan sebuah Kantor Desa itu sendiri bukan hanya sebagai simbol 

keberadaan sebuah lembaga pemerintahan, namun juga menjadi pusat 

pelayanan, pusat informasi bagi masyarakat dan tempat perencanaan 

pembangunan. Dengan sendirinya, sebuah Kantor Desa memiliki fungsi ganda 
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dengan berbagai pemanfaatannya, yang pada akhirnya akan bermuara kepada 

terciptanya pelayanan yang maksimal. 

 

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelakasanaan Program 

Pembangunan Periode 2010-2016 

Menurut Mirza
55

 dan dipertegas oleh Selamet mengatakan bahwa 

“Kepala Desa Negeri Ratu periode 2010-2016 terdahulu mempunyai kendala-

kendala didalam melaksanakan tugas sebagai berikut”: 

1. Sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk diadakan pembinaan; 

2. Rendahnya tarap hidup masyarakat; 

3. Rendahnya pendidikan masyarakat; 

4. Sarana dan prasarana Desa yang tidak memadai. 

 

Menurut Alkok
56

 selaku Kaur Keuangan mengatakan bahwa ada faktor 

pendukung dalam bidang pembangunan pada Kepala Desa Negeri Ratu periode 

2010-2016 yaitu “Lembaga-lembaga Desa yang berperan aktif membantu 

pemerintahan Desa dalam menggerakkan program pembangunan, pemerintah 

Desa beserta Lembaga Desa merumuskan program Pembangunan Desa, dalam 

hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus 

dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas”. 

Menurut Selamet selaku warga Desa Negeri Ratu mengatakan bahwa 

“Kepala Desa Negeri Ratu periode 2010-2016 kurang pandai berkomunikasi 
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dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan pelaksanakan 

pembangunan, seperti salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana 

desa, hal ini sangat disayangkan oleh warga masyarakat”
57

. 

Disis lain menurut Rina Novalia selaku Wakil Ketua Lembaga Himpun 

Pemekonan (LHP) mengatakan bahwa “Kepala Desa Negeri Ratu periode 

2010-2016 dalam mejalankan tugas sebagai Kepala Desa sudah mampuh 

membuat komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga yang terkait di  Desa 

Negeri Ratu seperti LHP, LMP dan Karang Taruna”
58

. 

Menurut Agus Sulaeman
59

 Selaku warga Desa Negeri Ratu mengatakan 

bahwa “selama kepemimpinan Kepala Desa Negeri Ratu periode 2010-2016 

dinilai jujur, amanah dan bertanggungjawab di dalam menjalankan tugas 

sebagai Kepala Desa. 

Sedangkan menurut Rina Novalia mengatakan bahwa ada “Sikap ulet dan 

tekun di dalam memimpin Desa Negeri Ratu, sehingga mampuh melaksanakan 

program pembangunan sampai 73%, meskipun banyak faktor pengahanbat”
60

. 
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BAB IV 

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPEMIMPINAN 

KEPALA DESA NEGERI RATU PERIODE (2010-2016)  

DALAM PEMBANGUNAN 

 

C. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Negeri Ratu dalam Pembangunan di 

Desa Negeri Ratu 

Program Pembangunan Kepala Desa Negeri Ratu Priode 2010-2016 

sebagai berikut : “rawat beton jalan SDN Negeri Ratu, rehab Kantor PKK, rabat 

beton jalan kuburan, rabat beton jalan kikisan, aspal Pekon Dusun Gapura, 

abrasi Pantai Dusun Gapura, cor jembatan gapura, buat saluran irigasi 4 unit, 

pembangunan Kantor Desa, dan Gedung PAUD Negeri Ratu. Untuk Program 

yang sudah dilaksankan rawat beton jalan SDN Negeri Ratu, rehab Kantor 

PKK, rabat beton jalan kuburan, rabat beton jalan kikisan, aspal Pekon Dusun 

Gapura, abrasi Pantai Dusun Gapura, cor jembatan gapura dan buat saluran 

irigasi 3 unit”
61

. Sedangkan “Program yang belum terlealisai Kantor Dasa, 

Saluran irigasi Negeri Ratu dan Gedung PAUD Negeri Ratu”
62

. 

Kepala Desa Negeri Ratu Priode 2010-2016 di dalam melaksanakan 

program Pembangunan di Desa Negeri Ratu secara umum sudah cukup baik, 

walaupun masih ada yang harus berkelanjutan dan direalisasikan oleh 
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kepemimpinan berikutnya, dikarenakan masih ada pekerjaan yang meliputi 

pembangunan Desa Negeri Ratu belum semuanya terselesaikan dengan baik, 

seperti program Pembangunan Kantor Desa harus berkelanjutan karena 

pembangunan baru rampung 40%, saluran irigasi yang merupakan program 

yang belum dilaksanakan oleh Kepala Desa Priode 2010-2016.  

Dalam suatu program pembangunan Desa, masyarakat harus berpartsipasi 

dalam proses pembangunan dan harus ditumbuhkan rasa kesadaran masyarakat 

bahwa pembangunan yang diprogramkan/dilaksanakan merupakan kebutuha 

dan pembangunan desa merupakan suatu proses yang membawah peningkatan 

kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai 

meningkatnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari penguasaan tersebut. 

Masyarakat mampuh memahami bahwa penbangunan desa itu dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat. 

Seorang Kepala Desa harus mampuh menjadi motivator dan harus mampu 

berkomunikasi dan memotifasi semua elemen masyarakat baik pemuda, tokoh 

masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan semua tokoh masyarakat guna 

mengerahkan semua potensi membangun desa. 

Kepala Desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan yang 

langsung bersentuhan dengan masyarakat, sebagai jajaran pemerintahan yang 

paling dekat dengan masyarakat, Kepala Desa harus mampu membangun dan 

memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat, serta harus memiliki 

komitmen kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya selalu melindungi 



 

dan mengayomi seluruh masyarakat serta bisa melaksanakan pembangunan 

Desa.  

Kepala Desa Negeri Ratu periode 2010-2016 harus mencoba 

mambanguan komunikasi dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan 

tujuan agar setiap orang dalam masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses dan 

kegiatan pembanguan Desa, lebih banyak anggota masyarakat yang 

berpartisipasi aktif, lebih banyak cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses 

yang melibatkan masyarakat pun dapat direalisasikan. 

Lembaga-lembaga yang terkait dengan pemerintahan Desa merupakan 

suatu lembaga yang menjadi mitra pemerintah Desa dalam melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. 

Komunikasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di Desa Negeri Ratu 

sudah mampu dijalin hubungan baik, ini dapat dilihat dari setiap dukungan yang 

dilakukan oleh lembaga terkait kepala desa terhadap kegiatan yang dilakukan 

dalam bidang pembanguan, dengan bersama-sama sejalan dengan tujuan awal 

yaitu bagaimana membangun Desa Negeri Ratu agar dapat lebih maju lagi. 

Serah terima Jabatan Kepala Desa Negeri Ratu periode 2010-2016 

dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2017 dari Bapak Johan 

Nazirin kepada Bapak Mirzal selaku Kepala Desa Negeri Ratu (PJ), berjalan 

dengan baik, diterima dan disambut baik oleh Warga Desa Negeri Ratu dan 

seluruh Staf Desa atas pengabdian selama menjadi Kepala Desa Negeri Ratu 

periode 2010-2016. 



 

Periode berikutnya masyarakat Desa Negeri Ratu harus bersama-sama 

membangun Desa Negeri Ratu lebih baik. Baik yang dulu mendukung maupun 

yang tidak mendukung, haruslah hilangkan perbedaan, dan kemudian membaur 

menjadi satu karena kedepan tantangan membangun Desa Negeri Ratu semakin 

berat. 

 

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Kepemimpinan Kepala Desa 

Negeri Ratu 

Kepala Desa Periode 2010-2016 dalam masa kepemimpinannya dinilai 

jujur terhadap masyarakat dan bawahannya, sebagaimana dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhari : seorang  pemimpin yang tidak memimpin rakyat 

dengan jujur, niscaya dia tidak memperoleh bau surga. 

يعقم اَي يحذثك حذيثب سًعتّ يٍ رسٕل اهلل صهٗ اهلل عهيّ ٔسهى سًعت انُبي عٍ  

َٓب ِبَُِصيَحٍت ِإَنب َنْى َيِجْذ َراِئَحَت اْنَجَُِتيقٕل. و.ص ُّ َرِعَيًت َفَهْى َيُحْط ُِ انَه ٍْ َعْبٍذ اْسَتْرَعب   َيب ِي

 )رٔاِ انبخبرٖ)

Artinya : Dari Ma’qil Ra berkata : saya akan ceritakan suatu hadist yang 

saya dengar dari rosullullah, Rasulullah SAW bersabda: “seorang 

yang telah diberikan tugas oleh Allah untuk memelihara rakyat, 

lalu ia tidak memimpin rakyat dengan jujur, niscaya dia tidak 

memperoleh bau surga” (H.R. Bukhari)
63

 

 

Hadits ini menerangkan tentang tugas kepemimpinan yang tidak 

dilaksanakan dengan baik, berakibat bahwa si pemangku kepemimpinan atau 
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jabatan kepemimpinan itu tidak akan mencium bau surga. Setiap orang dituntut 

untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik 

Kepemimpinan di dalam Islam merupakan usaha menyeru manusia 

kepada amar makruf nahi mungkar, menyeru berbuat kebaikan dan melarang 

manusia berbuat keburukan. Kepemimpinan Islam adalah perwujudan dari 

keimanan dan amal saleh. 

Setiap manusia yang terlahir dimuka bumi ini adalah pemimpin, 

setidaknya ia adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagus tidaknya 

seorang pemimpin pasti akan berimplikasi kepada apa yang ia pimpin. Karena 

itu, menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan 

dengan baik oleh pemimpin, karena kelak Allah akan meminta pertanggung 

jawaban atas kepemimpinannya itu. 

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari : setiap orang 

dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa 

yang dipimpinnya. 

 

ٍْ ٍِ َع ًََر اْب ُّ َرِضَي ُع ًَب انَه ُٓ ُْ ًِْعُت َقبَل َع ِّ َرُسَٕل َس ُّ َصَهٗ انَه ِّ انَه  َراٍع ُكُهُكْى َيُقُٕل ََٔسَهَى َعَهْي

ٍْ ََٔيْسُئٌٕل ِّ َع ٍْ ََٔيْسُئٌٕل َراٍع َٔاْنِإَيبُو َرِعَيِت ِّ َع ِّ ِفي َراٍع َٔانَرُجُم َرِعَيِت ِْْه ٍْ ََٔيْسُئٌٕل َأ  َع

ِّ ًَْرَأُة َرِعَيِت َٓب َبْيِت ِفي َٔاْن ِْٔج ٍْ ََٔيْسُئَٕنٌت َراِعَيٌت َز َٓب َع ِِ َيبِل ِفي َٔاْنَخبِدُو َرِعَيِت  َراٍع َسِيِذ

ٍْ ََٔيْسُئٌٕل ِّ َع ٌْ ََٔحِسْبُت َقبَل َرِعَيِت ِّ َيبِل ِفي َراٍع َٔانَرُجُم َقبَل َقْذ َأ  )انبخبرٖ رٔاِ)   َأِبي

 



 

Artinya : Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma berkata bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah 

pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang 

dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta 

pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam 

keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung 

jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam 

urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung 

jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu 

dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". 

Dia (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku menduga 

Beliau juga bersabda: "Dan seorang anak laki-laki adalah 

pemimpin dalam uruan harta bapaknya" (Hadist Riwayat bukhari)
64

 

 

Betapapun rumit suatu pekerjaan sebagai Kepala Desa, jika dihadapi 

dengan jujur, amanah dan tanggunngjawab maka pada akhirnya akan dapat 

dipecahkannya dan dapat diselesaikan dengan baik, meskipun butuh waktu 

lama. Kepala Desa Negeri Ratu didalam menjalankan tugas selalu 

menumbuhkan sikap jujur, meskipun hasil yang di dapat di akhir masa jabatan 

belum semua program terlealisasi dengan baik, setidaknya ada hasil nyata yang 

di dapat. 

Tekun merupakan kesungguhan tekad dalam menentukan suatu hal 

sedangkan ulet adalah sikap untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Sifat 

tekun ini diwujudkan dalam semangat yang berkesinambungan dan tidak 

kendur walaupun banyak rintangan yang menghadang. 
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Sikap ulet dan tekun ini juga banyak ditekankan oleh Allah dalam al-

Quran dan oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian sifat tekun menjadi 

salah satu modal untuk mencapai kesuksesan dalam mepimpin suatu kelompok. 

Hal itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mensyi’arkan agama 

Islam. Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terus-menerus kepada 

keluarga dan masyarakat di sekitarnya agar mentauhidkan Allah SWT. beliau 

juga melakukan pembinaan yang kontiniu kepada sahabat-sahabatnya untuk 

mempelajari al-Qur’an dan siap berdakwah kepada orang-orang di sekitar 

mereka dengan cara yang santun dan baik. Dengan kerja keras dan ketekunan, 

Islam telah berjaya di jazirah Arab ketika itu dan menyebar ke berbagai daerah 

tanpa adanya paksaan. 

. Beribadah pun juga memerlukan ketekunan. Dalam al-Quran Allah Swt. 

berfirman
65

: 

                    )٨ :انًسيم( 

Artinya : Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan 

penuh ketekunan. (QS. al-Muzzammil (73): 8). 
 

Selaku umat Islam, harus bekerja keras dalam bidang pekerjaan yang 

sedang di tekuni. Tidak mungkin pekerjaan yang dilakukan akan berhasil 

maksimal jika bermalasmalasan, atau tidak mau bekerja keras. akan jauh 

ketinggalan dari orang lain jika tidak memiliki semangat kerja keras. 
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Pekerjaan apa pun yang ditekuninya harus dilakukan dengan baik dan 

profesional. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia yang tidak ada 

manfaatnya dan juga jangan melakukan pekerjaan didasari dengan sikap malas, 

Jangan banyak bekerja tetapi tidak mendatangkan manfaat, seperti pekerjaan-

pekerjaan yang dilarang, atau menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari 

kehidupan dunia dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan untuk kehidupan 

akhirat. 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

E. Peranan Kepala Desa Negeri Ratu Priode 2010-2016 di dalam 

melaksanakan program Pembangunan di Desa Negeri Ratu secara umum 

sudah cukup baik, walaupun masih ada yang harus berkelanjutan dan 

direalisasikan oleh kepemimpinan berikutnya, Kepala Desa Negeri Ratu 

Priode 2010-2016 kurang pandai berkomunikasi dengan warga masyarakat 

dalam mensosialisasikan pelaksanakan pembangunan, seperti salah satunya 

adalah pembangunan sarana dan prasarana desa, hal ini sangat disayangkan 

oleh warga masyarakat, sedangkan komunikasi dengan lembaga-lembaga 

yang terkait di Desa Negeri Ratu sudah mampu dijalin hubungan baik. 

F. Kepemimpinan di dalam Islam merupakan usaha menyeru manusia kepada 

amar makruf nahi mungkar, menyeru berbuat kebaikan dan melarang 

manusia berbuat keburukan. Kepemimpinan Islam adalah perwujudan dari 

keimanan dan amal saleh, Kepala Desa Negeri Ratu Priode 2010-2016 

sudah  tercermin dari sikap jujur, amanah, tanggunngjawab dan memiliki 

sifat tekun berserta ulet yang selaras dengan ajaran Islam. 



 

B. Saran 

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa Negeri Ratu dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan Kepala Desa mampu mempertahankan supervisi, tanggung 

jawab, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

desa agar pembangunan desa tersebut berjalan dengan optimal. 

2. Kepala Desa dalam bekerjasama dengan masyarakat harus lebih 

ditingkatkan lagi dimana kepala desa harus aktif dalam memberikan 

informasi-informasi penting dan melakukan komunikasi yang baik agar 

hubungan kerjasama dapat terjaga dengan baik. 

3. Sebaiknya Kepala Desa dapat menyesuaikan waktu ketika harus 

memberikan bimbingan, pengarahan dan kerjasama karena pekerjaan 

masyarakat yang berbeda-beda, agar masyarakat dapat berpartisipasi 

secara menyeluruh sehingga tercipta hubungan 
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