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ABSTRAK 

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM  

PNDANGAN  HUKUM ISLAM  DAN HUKUM POSITIF 

(Studi Di Pekon Negeriagung Kec. Talang Padang  

Kab. Tanggamus) 

 

Oleh : Salman Alfarezi 

Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemeritah yang saling 

berdekatan dengan masyarakat,.Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa, 

pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa adalah unsur staf 

yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan  Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Perangkat Desa 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempertanggungjawabkan kepala 

desa. Karna itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. 

 Proses pengangkatan prangkat desa di pekon Negeriagung Kec. Talang 

Padang, Tahun 2016 ini pertama dari mulai penjaringan bakal calon perangkat 

pekon sampai kepda tahap pengangkatan  itu sudah mengikuti aturan Undang-

Undang yang telah dibuat. 

 Kemudian menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 

25  bahwa pemerintah  desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain 

dan yang dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa  

setelah dikonsultasikan denagn Camat atas nama  Bupati/Walikota. Dalam 

melaksanakan tuga dan wewenangnya  perangkat desa bertanggung jawab atas 

Kepala Desa, Perangkat Desa diangkat dari warga yang memenuhi persyaratan. 

Diantaranya minimal pendidikan paling rendah SMU. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman pelaksanaan 

pengangkatan perangkat Desa/Pekon Negeriagung Kec. Talang Padang Kab. 

Tanggamus Tahun 2016 dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum 

Positif/Undang-Undang  tentang pengangkatan perangkat Desa/Pekon 

Negeriagung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan 

teknik pengumpulan Data interview, dokumentasi. Metode yang digunakan dalam 

menganilis data adalah metode penelitian kulitatif yang dipandukan dengan teori 

kepustakaan , lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis  dengan 

menggunakan pola berpikir induktif.  

  Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bawha 

mekanisme/proses pengangkatan perangkat desa ini, implementasinya sudah 

sesuai dengan  peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu pp desa, perbup, dan 

perkon. Kemudian menurut pandangan Hukum Islam juga telah sesuai dan tidak 

ada masalah. Pemimpin di angkat oleh umat atau di bai‟at, ketentuan bai‟at 

menunjukan bahwa Islam telah menjadikan kekuasan di tangan umat.Karna tidak 

bertentangan dengan syariat dan auturan-aturan yang telah dibuat. 

Kata Kunci : Perangkat Desa,Hukum Islam Dan UU NO. 6 Tentang Desa 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

    MOTTO 

 

                           

. 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 ayat 27)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, Bandung 2003,(Qs: Al-Anfaal 

Ayat 27) 
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BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam sub ini penulis akan menerangkan maksud judul untuk menghindari 

kesalah pahaman, maka sebelum berbicara lebih lanjut penulis akan menjelaskan 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini “ Pengangkatan Perangkat 

Desa Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6  Tahun 2014 Tentang 

Desa ( Studi di Desa Negriagung Kec. Talang padang). 

Maka penulis merasa perlu untuk memberi penjelasan satu persatu atau 

perkata yang penulis ingin teliti, menurut penulis makna atau maksud dari judul 

skripsi diatas  adalah sebagai berikut: 

1.  Pengangkatan adalah: suatu proses, cara, perbuatan mengangangkat, ketetapan 

atau penetapan menjadi pegawai,naik pangkat.
2
 

2.  Perangkat Desa adalah: alat kelengkapan pemerintah desa yang terdiri atas 

sekretariat desa dankepala dusun.
3
 

3.  Pandangan adalah: bisa di artikan sebagai cara berpikir seseorang tentang 

sesuatu hal yang menurutnya benar.
4
 

4.  Hukum Islam adalah: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf  yang diakui dan diyakini 

berlaku dan mengikat untuk umat agama Islam.
5
 

                                                 
2
 Peter salim, M,A., Yunny salim,b.sc. Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer.Penerbit.modern Englis Press,( Jakarta 1991).hlm 322. 
3
 Alwi,Hasan. dkk. 2007. Kamus besar bahasa Indonesia,(Jakarta: balai pustaka). 

Hlm 29 
4
 Ibid hlm.61 



 

 

 

5.  Hukum Positif adalah: Hukum yang sedang berlaku pada saat ini disuatu 

Negara, dalam hal ini adalah Hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Positif 

yaitu hukum yang berlaku sekarang dalam suatu masyarakat tertentu bagi 

daerah tertentu.
6
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di pahami bahwa maksud 

judul skripsi ini adalah: Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

pengangkatan perangkat Desa.
7
Di desa Negeiagung, Kec, Talangpadang.Kab, 

Tanggamus. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alsan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul 

tersebut adalah: 

1. Alasan Objektif 

Karena banyaknya  Penomenadikalangan maysarakat ketika datang masa 

pengangangkatan, itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku 

2. Alasan Subjektif 

Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi inipermasalahan tersebut sangat 

menarik untuk dikaji secara mendalam, serta di samping itu juga ada 

relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari. 

 

 

 

                                                                                                                                      
5
 Abdul wahab khalaf, kaidah-kaidah hukum islam ( Jakarta: PT. raja grapindo persada, 

1994,cetakan ke empat), hlm 154 
6
 Irwantoni, Buku Daras : Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum, ( Bandar Lampung : 

Puskima Fakultas Ushulddin, 2009), hlm. 101. 

 
7
Ibid hlm.82 



 

 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Perangkat Desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat 

pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan 

kepada masyarakat, dan membantu lurah atau Kepala Desa dalam menjalankan 

tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para 

perangkat Desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai keinginan dengan 

masyarakat. Oleh karna itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, 

keterampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati  

yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.  Dari hasil 

pengamatan yang dilakukan dilapangan  para perangkat desa masih kurang  

epesien  didalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang 

kurang inisiatif, kurang bisa bekerja dan kurang peduli.  Ini membutuhkan kinerja 

yang baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kpada 

masyarakat  sebagai komimen dan tanggung jawab mereka. 

Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling 

berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini 

selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No.23 

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang UU 

No. 6 tahun 2014 tentang Desa
8
, selain menimbulkan implikasi pada perubahan 

hubungan  desa dengan pemerintahan tersebut, juga membawa perubahan dalam 

relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.
9
 

                                                 
8
 Undang-undang, desa,kelurahan dan kecamatan, (Bandung: Focus Media,2014) hlm.1. 

 
9
Moch . Solekhan, MAP, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis 

PartisipasiMaysarakat,( Malang: Setara Pers, 2014), Hlm.16. 



 

 

 

Hadirnya Undang-undang Desa akan terjadi perubahan konstalasi politik, 

hukum, ekonomi dan sosial pada pemerintahan desa diseluruh Indonesia, 

khususnya provinsi Lampung. Dengan undang-undang tersebut pemerintah desa 

punya dasar hukum yang jelas untuk mengakses sumber pendanaan dari APBD, 

APBN dan khususnya tentang pengangkatan perangkat desa. Dengan pemberian 

kewenangan yang lebih besar pemerintah desa juga memiliki peluang untuk 

menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahtraan masyarakat. 

Sesuai Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa pasal 25 bahwa 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dan 

yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam 

ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut Staf. Staf profesional diartikan 

sebagai pegawai pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, 

bertanggungjawab, dan berprilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. 

Selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan maysarakat desa. Dengan demikian 

bahwa yang dinamakan perangkat desa adalah pembantu kepala Desa, 

melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan 

Camat atas nama Bupati/Walikota.
10

 Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

                                                 
10

Pasal 66 huruf c PP Desa. 



 

 

 

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Karena 

tugas Pemerintah Desa yang bisa dikatakan cukup berat, maka perangkat desa 

harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung  Kepala Desa dalam 

menjalankan pemerintahan dan pembangunan. 

Dalam Undang-Undang desa, pasal 61 perangkat desa terdiri atas: 

1. Sekertaris desa. 

2. Pelaksanaan kewilayahan. 

3. Pelaksanaan teknis. 

Perangkat desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa. 

Pengangkatan perangkat desa pasal 65 antara lain : 

Ayat (1) perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi 

persyaratan: 

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. 

2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42  (empat puluh dua ) tahun. 

3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 

(satu) tahun sebelum pendaftaran, dan  

4. Syarat lain  yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. 

Ayat (2) : 

Syarat pngangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah 

kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya 

maysarakat. 

 

 



 

 

 

Pasal 66 : 

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

a. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon 

perangkat desa. 

b. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai 

perangkat desa. 

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat 

menegenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala 

desa. 

d. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam 

pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa. 

Dilihat dari pandangan Hukum Islam tentang pengangkatan pemimpin, ada 

istilah kata wazir. Dalam bahasa Arab dan Persia moderen, wazir mempunyai 

pengertian yang sama dengan menteri yang  mengepalai departemen 

pemerintahan. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “ viciria” yang 

berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah 

nama suatu kementrian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang 

mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi 

kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. 

Dari pengertian di atas  dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan 

pembantu kepala Negara ( raja atau khalifah ) dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Sebab pada dasarnya kepala  Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh 



 

 

 

permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli 

dibidangnya masing-masing. Karenanya kepala Negara membutuhakan bantuan 

tenaga dan pikiran wazir, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang 

berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir.
11

 Dengan kata 

lain, wazir merupakan  tangan kanan kepala Negara untuk mengurus 

pemerintahan.  

Dalam sejarah Islam pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari 

peran yang demikian oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan 

kenegaraan Nabi Muhammad SAW Abu Bakar memainkan peran penting sebagai 

partner setia Nabi Muhammad SAW. 

Bentuk pengangkatan pemimpin bagi ummat Islam, tidak ada pilihan lain 

selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari 

menjalani aturan agama secara kaffah. Saat ini banyak terungkap keinginan untuk 

menegakkan Syariat Islam di berbagai tempat di seluruh Indonesia.
12

Memilih 

pemimpin secara hukum syariah juga merupakan keinginan umat Islam, akan 

tetapi kita harus mengetahui beberapa bentuk atau sistem pengangkatan pemimpin 

sesuai siyasah islamiyah. 

Prosedur pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dalam 

bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam 

al-khulafâ’ al-râsyidûn.Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali 
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Hasan Ibrahim Hasan, et al Al-Nuzum al-islamiah,( mathba‟ah lajnah AL Ta‟alif Wa Al 

tar-jumah, 1953) hlm. 40. 
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 Iqbal muhamad, kontektulisasi,doktrin politik Islam (Jakarta: prnada media group 2014, 

cetakan kesatu) hlm, 35 



 

 

 

Radhiyallah „anhu. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu.
13

 

Padahal, tata cara itu termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya 

bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara 

terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum Muslim dan kelestarian 

pemerintahan yang melaksanakan Hukum Islam. 

Baiat ialah perjanjian untuk mendengar dan taat kepda pihak yang berkuasa 

atas urusan kaum muslimin (ulil amri). Baiat berlaku bagi setiap orang yang 

berada dalam kekuasaanya. Menjaga janji dalam baiat hukumnya wajib Allah 

SWT berpirman : 

                        

                             

Artinya :bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu 

Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan 

mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia 

melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati 

janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
14

 

Pengangkatan Abu Bakar RA, sebagai khalifah dihasilkan dari hasil 

musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa‟idah. Pada saat itu, yang 

dicalonkan adalah Sa‟ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin Al-

Khaththab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin Al-Khathab dan Abu Ubaidah 

                                                 
13

Ibid hlm.50 
 

14
 Q.S. Al fath 10 



 

 

 

tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu 

hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja. Bukan yang lain. 

Dari hasil musyawarah itu, dibai‟atlah Abu Bakar. Pada hari kedua kaum Muslim 

diundang ke Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar. Dengan demikian, baiat 

di Saqifah adalah bai‟at in’iqãd yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. 

Sementara bai‟at pada hari kedua merupakan baiat taat. 

                           

                           

 Atinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka 

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
15

 

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

tentang praktik pengangkatan perangkat desa, dengan menekankan pada 

mekanisme tata cara pengangkatannya apakah sesuai dengan ketentuan Undang-

undang dan pandangan Hukum Islam. Kemudian menuangkannya dalam sebuah 

judul skripsi Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan 

UU No. 6 Tentang Desa. Diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan 

dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa tersebut. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Negeriagung, 

Talang padang 2016?  

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pengangkatan perangkat Desa, di 

Desa Negeriagung, Talang padang?  

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana system pengangkatan perangkat desa yang 

ada di Desa Negeriagung, Kec. Talangpadang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai 

pengangkatan perangkat desa. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman mengenai pengangkatan perangkat desa  dalam 

mengacu pada undang-undang maupun pandangan hukum islam dan 

diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang 

pemerintahan khususnya pemerintahan dilingkupan desa serta pemikiran 

keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan 

Hukum Tata Negara pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi 

situmulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 

berlangsung dan akan memproleh hasil yang maksimal. 



 

 

 

b. Menjadikan evaluasi bagi pemerintah daerah dan atau pemerintah desa 

dalam  menjalankan perpolitikan dan pemilihan pemimpin dilingkup desa 

khususnya. 

c. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan suatu syarat memenuhi tugas 

akhir guna memproleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN 

Raden Intan Lampung.  

F. Metode Penelitian 

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode 

yang digunakan adalah: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek 

penelitian.
16

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menampilkan 

data penelitian dengan kata-kata. 

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang 

relevan dengan masalh yang di angkat untuk diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

 Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan 

Berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam Meneliti 

setatus sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, 
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 Ahmad Anwar,  Prinsip-Prinsip Metodologi Research,( Yogyakarta : Sumbangsih, 

1975,hal 2. 



 

 

 

ataupun suatu pristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan 

dideskripsikan tentang bagaimana pengangkatan prangkat desa  ditinjau dari pasal 

56 ayat (2) dan pandangan hukum Islam dan UU No.6 Tahun 2014 Teantang 

Desa
17

 

3. Data Dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Premier 

Data Premier, yaitu data penelitian yang diproleh secara langsung dari 

sumber aslinya dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian, dalam hal ini wawancara dengan sejumlah perangkat desa 

negeriagung talang padang. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder, adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun 

yang dikumpulkan ini sesungguhnya asli. Data sekunder yang diperoleh 

peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu:  

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan 

pengamatansecara langsung dilokasi penelitian.Dikarenakan teknik 
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pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian 

mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya.Yakni dengan melihat sekaligus mencermati dengan mengamati 

bagaimana implementasi pengangkatan perangkat desa. Yang dilakukan di 

desa negriagung,talang padang. 

b. Interview 

Interview adalah metode pengumpulan data dengan Tanya jawab.
18

yang 

dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah,tujuan dan 

hipotesis penelitian.  Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan  untuk 

diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang akan di interview.  

c. Study dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data  yang tidak langsung 

ditunjukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.
19

Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis disusun 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan 

berguna bagi sumber data,bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang di selidiki. 

5. Teknik Pengolahan Data 

  Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengoalahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian. 
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a. Editing adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh 

pengumpul data.
20

 

b. Sistematisasi data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang h al-hal 

yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi 

dan bagian akhir. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah disesuaikan 

dengan kajian penelitian, yaitu pengangkatan perangkat desa dalam pandangan 

hukum Islam, yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif.
21

 

Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertjuan untuk mengetahui bagaimana 

implentasi pengangkatan perangkat desa. Tujuannya dapat dilihat dari sudut 

pandang hukum islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta 

memberikan pemahaman tentang menganai pengangkatan perangkat desa,dalam 

mengacu pada pasal dan pandangan Hukum Islam. 

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif. 

Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus 

mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan  yanglebih umum mengenai 

fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan 

tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem pengangkatan perangkat desa. 

Ditinjau dari pandangan hukum Islam dan pasal 65 ayat (2)tentang perangkat 

                                                 
 

20
Susiadi., metodologi penelitian, (bandar lampung : pusatpenelitian dan penerbitan 

LP2M IAIN raden intan lampung 2015) hlm 115 

21
 Op_Cit. hlm 182 



 

 

 

desa. Analisis yang dituangkan dalam bab-bab keseluruhannya dirumuskan dalam 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  BAB II 

 

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM PANDANGAN 

 HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  

 

A. Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa 

1. Perangkat desa 

Perangkat Desa adalah: Bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari 

Sekretaris Desa (SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur 

Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat 

Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal 

dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur 

kewilayahan/ Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Hal 

ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK). 

 Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam 

UU  DESA No. 6 tahun 2014 pasal 48 dan PP No.83 Tahun 2015. Jadi, yang 

dimaksud sebagai Perangkat Desa adalah: 

1. Sekdes,  

2. Pelaksana kewilayahan dan  

3. pelaksana teknis.
22

 

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur 

dalam Bagian Kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa. 
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 Undang-Undang Praturan Daerah, Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerinttah 

(Tanggrang, Tansmart: Cetakan Pertama 2017) 



 

 

 

2. Pengangkatan 

 Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap 

atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan 

dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian perestasi kerja 

pegawai dan mempuyai perestasi baik dapan diberikan penghargaan dengan 

mempertimbangkan prinsip professionalism sesuai dengan kompotensi, potensi 

kerja, dan jenjang pangkat yang dietapkan untuk jabatan itu
23

 Pengangkatan 

adalah : suatu proses, atau cara perbuatan mengangkat atau menetapakan 

menjadi pegawai, ( Naik pangkat dan sebagainya ). 

B. Macam-Macam Pengangkatan Perangkat Desa 

Perangkat Desa non PNS (non Pegawai Negeri Sipil) pada dasarnya adalah 

para pengabdi untuk melayani masyarakat desa dalam hal urusan pemerintahan 

dan sosial, dan membangun ekonomi perdesaan. Jasa para Perangkat Desa non 

PNS ini sungguh luar biasa dalam hal tersebut. Dengan Jasa tersebut, mereka 

diberikan hak sosial untuk penggunaan tanah desa sebagai wujud apresiasi 

masyarakat desa terhadapnya.  

Tradisi pengangkatan Perangkat Desa non PNS tiap-tiap daerah memiliki 

beragam cara. Ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk langsung oleh Kepala 

Desa Setempat, ada yang menggunakan mekanisme jalur ujian (tes tertulis), Ada 

juga dengan mekanisme pemilihan langsung. Namun pada saat ini, tradisi 

pengangkatan Perangkat Desa non PNS mengalami pergeseran mekanisme. 

Beberapa fenomena pengangkatan Perangkat Desa non PNS sebagian besar 
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cenderung tidak lagi ditunjuk oleh Kepala Desa. Pengangkatan mereka cenderung 

dilakukan oleh (BPD) Badan Perwakilan Desa setempat dengan acuan undang-

undang yang telah deresmikan.
24

 

C. Faktor Yang Mempengaruhi  Pengangkatan Perangkat Desa 

Beberapa Faktor  yang mempengaruhi pengangkatan Perangkat Desa antara 

lain : 

1. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI. 

2. Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa diwilayah Dusun; 

3. Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi    pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan 

ketertiban di wilayah Dusun; 

4. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;  

5. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;  

6. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal;
25

 

7. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa; 

8. Pembantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku didesa dan di wilayah Dusun; 

9. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk 

membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;  
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Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa dapat 

disimpulkan bahwa perangkat desa dibentuk karena untuk mewujudkan desa yang 

berkualitas dengan adanya pelayan administrasi. 

Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang 

mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level 

Desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif 

kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan 

administratif (surat-menyurat) kepada warga. 

 Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput 

sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses 

pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu 

dikonstruksi sebagai “kadus” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom 

warga masyarakat. Para kadus Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, 

ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan 

publik maupun privat warga Desa. 

 Dalam praktiknya antara warga dan Kadus Desa mempunyai hubungan 

kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun 

ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam 

wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik 

di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja Kadus 

Desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), 

melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, 



 

 

 

terutama kedekatan kadus dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan 

kerelaan kadus untuk bekerjasama.
26

 

 Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan 

demokrasi pemerintah desa, dan sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola 

tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi. 

D. Pengangkatan Aparat pemerintah Menurut Hukum Islam 

1. Tinjauan Hukum Islam 

Dalam  ajaran  Islam  telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah 

pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan uhkrawi, hal 

ini dikaranakan ada pendapat bahwa islam adalah agama yang komperhensif, 

didalamnya ada system ketatanegaraan, system ekonomi, sosial dan sebagainya.
27

 

Namun dalam Skripsi ini lebih menerangkan tentang pandangan hukum islam 

mengenai kedudukan pemerintah desa dan pengangkatan Perangkat Desa. 

Dalam Al-qur‟an telah dijelaskan perinsip kepemimpinan yaitu dalam surat 

Al-Imran ayat 118 yang berbunyi: 
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 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi 

teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka 

tidak henti-hentinya  (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai 

apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa 

yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah 

Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.(Q.S. Ali-

Imran 118)
28

 

  

Dengan demikian jelaslah pentingnya pemerintahan baik Pusat maupun 

Desa, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan 

Desa, diharapkan maysarakat langsung dapat menyalurkan aspirasinya melalui 

orang-orang yang dipercaya di tingkat pemerintahan desa. 

Karena dalam Al-qur‟an anpun pada Surat Ali-Imran ayat 118, Allah 

memerintahkan Ummatnya untuk  mengambil dan menjadikan orang-orang yang 

dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan pusat lebih dapat dipercaya 

dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan dipilihnya 

kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga imamah (pemerintah) 

mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Imam Al-

Mawardi yaitu: 

Pertama, mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya 

yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma‟ oleh salaf (generasi pertama umat 

Islam).  

Kedua, melaksanakan kepastian Hukum diantara pihak-pihak yang 

bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara 

penganiayaya dan yang dianiayaya.  

                                                 
28

.(Q.S. Ali-Imran 118) 



 

 

 

Ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar 

mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.  

Keempat, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.  

Kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.  

Keenam, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya 

dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.  

Ketujuh, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara‟, 

nashdan ijtihad.  

Kedelapan,mengatur penggunaan harta baitul Mal secara efektif.  

Kesembilan, meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.  

Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara Agama, pemerintah dan 

kepala Negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang 

sebenarnya.
29

 

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah 

lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari‟at, 

mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan 

agama. Ia juga berfungsi sebagai lambing kesatuan umat Islam demi 

kelangsungan sejarah umat Islam.
30

 

Kemudian dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan 

khalifah, imam, atau amir. Di mana semua itu mempunyai pengertian yang hampir 

sama yaitu Kepala Negara, pemimpin tetinggi umat Islam, pengganti Nabi dan 

                                                 
29

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (PT. Rajawali 

Pers,Jakarta). Hal. 260.  
30

Ibid h. 260. 



 

 

 

lain sebagainya.
31

  Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang 

bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian 

khalifah, imam, atau amir, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau 

Walikota. Karena khalifah, imam, dan amir pada zaman Khulafaur Rasyidin 

selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin 

Agama.
32

 

Dalam surat an-Nisa’ ayat 59 Allah SWT berfirman: 

 

                         

                             

      

 Artinya: ― Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

 (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baikakibatnya.‖
33

 

(Q.S. an-Nisa‟:59). 

 

Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Farid Abdul Khaliq, 

mendefinisikan Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. 

Senada dengan itu, Syaikh Mahmud Shaltut berkata: Ulil amri adalah para ahli 

fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam 

membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap 
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kemaslahatan itu.
34

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Selama 

imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah swt. Maka pemimpin 

tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan 

keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh 

Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan 

pelaksanaannya. Apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak 

bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.
35

 

Dalam sistem khilafah, antara kedaulatan (al-siyâdah) dan kekuasaan (al-

sulthân) dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khilafah Islamiyyah ada di 

tangan syara‟. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya pemilik 

otoritas untuk membuat hukum (Al-Hákim)  dan syariat (Al-Musyarri’), baik 

dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun Uqûbût 

(sanksi-sanksi). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk 

menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun. Justru manusia, apa pun 

kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai mukallaf 

(pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh 

hukum yang dibuat oleh Allah Swt. 

Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umatlah yang diberi 

hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan 

kedaulatan syara‟ itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara‟. Kepala Negara tersebut harus 
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memenuhi syarat sah (Syurûth Al-In’iqâd) harus Muslim, baligh, berakal, laki-

laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kekhilafahan. 

Bahwa kekuasaan ada di tangan umat dipahami dari ketentuan syara‟ 

tentang baiat. Dalam ketentuan syara‟, seorang khalifah hanya bisa memiliki 

kekuasaan melalui bai‟at. Berdasarkan nash-nash hadist, baiat merupakan satu-

satunya metode yang ditentukan oleh syara‟ dalam pengangkatan khalifah. 

Hadist-hadist yang berkenaan dengan bai‟at menunjukkan bahwa bai‟at itu 

diberikan oleh kaum Muslim kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum 

muslimin.
36

 Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: 

ْنَشِط  ًَ ِع َوانطهاَعِة فِي اْنُعْسِر َواْنيُْسِر َواْن ًْ ُ َعهَْيِو َوَسههَى َعهَى انسه ِ َصههى َّللاه بَايَْعنَا َرُسوَل َّللاه

ْكَرِه َوَعهَى أَثََرٍة َعهَْينَا  ًَ  َواْن

 

Artinya :Kami membai’at Rasulullah saw untuk setia mendengarkan dan 

mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam 

keadaan yang kami senangi atau pun kami benci, dan benar-benar kami 

dahululukan (HR Muslim). 

 

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah ra, ia berkata:  

َ اِة َواننُّنْلِ  نُِكمِّل ُيْسهِىٍ  َ ِة َو ِييَاِا انله ُ َعهَْيِو َوَسههَى َعهَى  ِ َاِو انله ِ َصههى َّللاه  بَايَْعُ  َرُسوَل َّللاه

Saya membaiat Rasulullah saw untuk mendirikan shalat, membayar zakat, 

dan memberikan nasihat kepada seluruh muslim(HR al-Bukhari).
37

 

 

Berdasarkan hadist-hadist tersebut seorang khalifah mendapatkan   

kekuasaan semata-mata dari umat melalui bai‟at. Bahkan Rasulullah saw, 
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meskipun beliau berkedudukan sebagai rasul, tetap saja mengambil baiat dari 

umat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Demikian juga yang dipraktikkan 

oleh Al-Khulafâ’Al-Râsyidin. Mereka semua menjadi khalifah setelah 

mendapatkan baiat dari umat. 

Ketentuan baiat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan 

kekuasaan di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat siapa saja yang 

mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi khalifah. Dalam akad baiat tersebut, 

kekuasaan yang dimiliki umat itu diserahkan kepada khalifah untuk mengatur 

urusan rakyat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini, 

khalifah merupakan wakil umat untuk menjalankan hukum Islam (Kedaulatan 

Syara‟) dalam kehidupan bernegara, bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat 

sebagaimana sistem sekular-demokrasi. 

Sebagai pemimpin yang telah dibaiat oleh umat, mereka memiliki 

kekuasaan yang wajib ditaati. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan wajibnya 

ketaatan kepada khalifah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra, 

bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah saw bersabda: 

َوَمْه بَايََع إَِماًما فَأَْعطَاهُ َصْفقَتَ يَِدِه َوثََمَرةَ قَْلبِِو فَْليُِطْعوُ إِْن اْستَطَاَع فَإِْن َجاَء آَخُر يُنَاِزُعوُ 

 فَاْاِربُ ا ُعنَُ  اْاَخرِ 

 Ariny: Siapa saja yang telah membai’at seorang imam, lalu ia 

memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika 

mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher 

orang itu (HR Muslim dan Abu Daud).
38
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2. Beberapa Bentuk Pengangkatan Pemimpin 

Bagi ummat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa 

menjalankan Syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara 

kaffah. Saat ini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan Syariat Islam 

diberbagai tempat di seluruh Indonesia. Memilih pemimpin secara hukum syariah 

juga merupakan keinginan ummat Islam, akan tetapi kita harus mengetahui 

beberapa bentuk atau sistem pengangkatan pemimpin sesuai siyasah islamiyah.
39

 

Prosedur pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dalam 

bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam 

Al-Khulafâ’ Al-Râsyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali 

radhiyallah „anhum. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu. 

Padahal, tatacara itu termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya 

bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara 

terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum Muslim dan kelestarian 

pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam.
40

 

Pengangkatan Abu Bakar Ra, sebagai khalifah dihasilkan dari hasil 

musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa‟idah. Pada saat itu, yang 

dicalonkan adalah Sa‟ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin al-

Khaththab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin al-Khaththab dan Abu Ubaidah 

tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu 

hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja. Bukan yang lain. 

Dari hasil musyawarah itu, dibaiatlah Abu Bakar. Pada hari kedua kaum Muslim 

                                                 
39

 Dzazuli, A. Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam  Rambu-Rambu  Syariah. ( 

Kencana Jakarta 2003) hlm 56 
40 Ibid: Hlm 63 



 

 

 

diundang ke Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar. Dengan demikian, baiat 

di Saqifah adalah bai‟at In’iqãd yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. 

Sementara baiat pada hari kedua merupakan baiat taat.
41

 

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan mengantarkannya pada 

kematian dan pasukan Muslim sedang berada di medan perang melawan negara 

besar (Persia dan Romawi), beliau memanggil kaum Muslim untuk meminta 

pendapat mereka mengenai siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggalnya.
42

 

Proses pengumpulan pendapat itu berlangsung selama tiga bulan. Setelah Abu 

Bakar telah selesai meminta pendapat kaum Muslim, beliau pun mengetahui 

pendapat mayoritas yang menghendaki Umar sebagai penggantinya.Maka Abu 

Bakar menunjuk Umar untuk menjadi khaifah sesudahnya. Penunjukan atau 

pencalonan itu bukanlah merupakan akad pengangkatan Umar sebagai 

khalifah.Sebab, sesudah wafatnya Abu Bakar, kaum Muslim datang ke masjid dan 

tetap membaiat Umar untuk memangku jabatan kekhilafahan.Artinya, dengan 

baiat inilah Umar sah menjadi kaum Muslim. Bukan dengan proses pengumpulan 

pendapat kaum Muslim. Juga bukan dengan proses penunjukan oleh Abu Bakar. 

Seandainya pencalonan oleh Abu Bakar merupakan akad kehilafahan kepada 

Umar, tentu tidak diperlukan baiat kaum Muslim. Apalagi terdapat nash-nash 

yang telah disebutkan sebelumnya yang menunjukkan secara jelas bahwa 

seseorang tidak akan menjadi khalifah kecuali melalui baiat kaum Muslim.  

Ketika Umar tertikam, kaum Muslim meminta beliau menunjuk 

penggantinya. Akan tetapi, Umar menolaknya.Karena terus didesak, Umar pun 
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menunjuk enam orang yang bermusyawarah mengenai khalifah penggantinya. 

Keenam orang itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin „Affan, Abdurrahman 

bin „Auf, Thalhab bin Ubaidillah, Zubair bin al-Awwam, dan Saad bi Abi 

Waqash. Beliau juga menunjuk Suhaib untuk mengimami masyarakat dan 

memimpin enam orang yang telah dicalonkan itu hingga terpilih seorang khalifah 

dari mereka. Mereka diberikan jangka waktu tiga hari untuk membuat keputusan. 

Beliau berkata kepada Suhaib, ―Jika lima orang telah bersepakat, dan meridhai 

seseorang (untuk menjadi khalifah), sementara satu orang yang lain menolaknya, 

maka penggallah leher orang itu dengan pedang.‖ Kemudian Umar menunjuk 

Abu Thalhah al-Anshari bersama lima puluh orang lainnya untuk mengawal 

mereka. Beliau memilih Miqdad untuk memilih tempat bagi para calon itu untuk 

mengadakan pertemuan. 

Setelah Umar wafat dan setelah para calon berkumpul Abdurrahman bin 

„Auf berkata, “Siapakah di antara kalian yang mau mengundurkan diri dan 

bersedia menyerahkan urusannya untuk dipimpin oleh orang yang terbaik di 

antara kalian?” Semua diam. Lalu Abdurrahman bin „Auf berkata, “Aku 

mengundurkan diri.”  

Abdurrahman mulai meminta pendapat mereka satu-persatu. Ia menanyai 

mereka, seandainya perkara itu diserahkan kepada masing-masing, siapa di antara 

mereka yang lebih berhak. Akhirnya jawabannya terbatas pada dua orang: Ali bin 

Abi Thalib dan Utsman bin „Affan. Setelah itu, Abdurrahman mulai merujuk 

pendapat kaum Muslim dan menanyai siapa di antara kedua orang itu (Ali dan 

Utsman) yang mereka kehendaki. Ia menanyai baik laki-laki maupun perempuan 



 

 

 

dalam rangka menggali pendapat masyarakat. Abdurrahman melakukannya bukan 

hanya siang hari, tetapi juga malam hari. 

Imam al-Bukhari mengeluarkan riwayat dari jalan al-Miswar bin 

Mukhrimah yang berkata, “Abdurrahman mengetuk pintu rumahku pada tengah 

malam, ia mengetuk pintu hingga aku terbangun. Ia berkata,‖Aku melihat engkau 

banyak tidur. Demi Allah, janganlah kalian banyak tidur mengabiskan tiga hari 

ini –yakni tiga malam—dengan banyak tidur.‖Ketika orang-orang melaksanakan 

subuh, maka sempurnalah pembaitan Utsman.Dengan baiat kaum Mukmin itulah 

Utsman menjadi khalifah.Bukan dengan penetapan Umar kepada enam orang 

tersebut. 

Sesudah Utsman bin „Affan terbunuh, mayoritas kaum Muslim di Madinah 

dan Kufah membaiat Ali bin Abi Thalib. Dengan baiat kaum Muslim itu pula Ali 

menjadi khalifah. 

Bertolak dari tatacara pembaiatan al-khulafâ’ al-râsyidûn para sahabat itu, 

dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dicalonkan itu diumumkan kepada 

masyarakat. Di samping itu, syarat in’iqãd terpenuhi pada masing-masing calon. 

Kemudian di ambilalah pendapat Ahli Halli wa al-aqdi di antara kaum Muslim, 

yaitu yang merepresentasikan umat. Mereka merepresentasikan umat ini telah 

dikenal luas pada masa Al-Khulafâ’ Al-Râsyidûn. Siapa saja yang dikehendaki 

sahabat atau mayoritas para sahabat untuk dibaiat dengan in’iqãd, yang dengan itu 

ia menjadi khalifah, maka kaum Muslim wajib membaiat mereka dengan baiat 



 

 

 

taat. Demikianlah proses terwujudnya khilafah yang menjadi wakil umatdalam 

menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.
43

 

Inilah yang dapat dipahami dari apa yang terjadi pada proses pembaiatan al-

khulafa‟ al-rasyidun –semoga Allah meridhai mereka. Selain itu, ada dua perkara 

lain yang dapat dipahami pencalonan Umar kepada enam orang dan dari prosedur 

pembaiatan Utsman. Dua perkara itu adalah: (1) adanya amir atau pemimpin 

sementara selama masa penngangkatan khalifah yang baru, dan (2) pembatasan 

calon sebanyak enam orang sebagai batasan maksimal. 

Jadi, tujuan pokok dari adanya seorang pemimpin dan peraturan atau 

Undang-Undang adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam 

kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat. Dengan demikian, 

kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, 

karena pemimpin dapat dijadikan contoh yang terbaik bagi masyarakat. 

Pemimpin merupakan agen primer untuk menentukan kelompok organisasi 

yang dibina, juga memberikan motivasi kerja menentukan sasaran yang hendak 

dicapai. Ringkasnya pemimpin merupakan Inisiator, Motivator, Stimulator, 

Dinamisator dan Innovator dalam struktur organisasinya. Kepemimpinan 

merupakan kekuatan semangat dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu 

mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.  
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E. Pengangkatan Aaparat Pemerntah Menurut UU NO.6  Tentang Desa 

Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan 

pelaksanaan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di sana 

dijelaskan, Untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa itu berada dalam 

pemerintahan dalam negeri (Mendagri). 

Terkait dengan kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan bebeapa 

peraturan  terbaru terkait urusan pemerintahan desa, yang diundangkan pada 

tanggal 5 januari 2016. Diantaranya: Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 84 

tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

Setelah disahkannya peraturan menteri dalam Negeri tersebut. Maka 

mekanisme atau macam-macam pengangkatan perangkat Desa , itu hanya 

mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut. 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur 

dalam Bagian Kedua dengan Nomenklatur Perangkat Desa.  

Struktur Perangkat Desa dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014, bahwa Perangkat Desa terdiri atas: 

1. Sekretariat Desa;  

2. Pelaksana kewilayahan; dan  

4. Pelaksana teknis.  

Pasal 61 ayat (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala 

Desa. 



 

 

 

 Struktur Personalia Perangkat Desa secara organisasi pemerinah Desa lebih 

lanjut diatur dalam Pasal 62 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  

2014, bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur 

Staf  secretariat  yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi 

pemerintahan. 

Mengenai jumlah personalia diatur lebih lanjut Pasal 62 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014, menyatakan, bahwa Sekretariat Desa paling 

banyak terdiri atas 3 (Tiga) bidang urusan. Pada pasal 63 ayat  (3) memberikan 

atribusi, bahwa bidang urusan akan  diatur dengan Peraturan Menteri. 

Berkaitan dengan pelaksanan kewilayahan lebih lanjut diatur pada Pasal 63 

ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014 menyatakan, bahwa 

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan 

tugas kewilayahan.
44

 

Berkaitan dengan jumlah personalia Pasal 63 ayat  (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun  2014 ditentukan secara proporsional antara pelaksana 

kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 64 (1) 

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana 

tugas operasional. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014 

tentang jumlah seksi sebagai pelaksana teknis ditentukan paling banyak terdiri 

atas 3 (tiga) seksi.  Pengaturan ditentukan mengenai pelaksana teknis sebagaimana 

dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.
45
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 Undang-Undang, Desa,Kelurahan Dan Kecamatan, (Bandung: Fokus Media,2014). 

Hlm 115 
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 Ebok, Peraturan Pemerintah ( No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.) hlm: 20 



 

 

 

Prosedur pengangkatan Perangkat Desa di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 tahun  2014  diatur  pada Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan , bahwa 

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:   

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;  

2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 

3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang     

1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 

4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
46

 

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagaimana 

diamanahkan pada pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014 

yang menyatakan, bahwa syarat lain pengangkatan Perangkat Desa yang 

ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal 

usul dan nilai sosial budaya masyarakat. 

 Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa  Pasal 66 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun  2014 mengatur prosedur dimaksud yakni, bahwa Pengangkatan 

Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon            

Perangkat Desa;  

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai 

 pengangkatan Perangkat Desa;  
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c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat 

 mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala 

 Desa; dan  

d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa 

 dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
47

 Jika 

 perangkat desa berasal dari Pengawai Negeri  Sipil, maka diatur persyaratan 

 sebagaimana ditegaskan  dalam Pasal 67 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

 43 Tahun  2014, bahwa Pegawai Negeri sipil kabupaten/kota setempat yang 

 akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari 

 pejabat pembina kepegawaian. 

Bagaimana dengan tugas pegawai negeri di intitusi lama,  Pasal 67 ayat  (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014  memberikan rekomendasi, bahwa 

dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan 

dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa 

kehilangan hak sebagai pegawai Negeri Sipil.    
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BAB III 

 

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI PEKON NEGERIAGUNG, 

KECAMATAN TALANG PADANG 

 

A. Gambaran Umum Desa/Pekon Negeriagung 

1. Sejarah  Desa/Pekon Negeriagung  

Pekon Negeriagung adalah salah satu pekon tertua yang berdiri sejak tahun 

1932 pada waktu pemerintahan belanda sampai dengan saat ini setelah melalui  

pemekaran pekon/desa satu kali, yaitu dimekarkan salah satu pendukuhan yang 

saat ini menjadi pekon/desa Sinar Semendo.
48

 

Berikut berturut-turut nama kepala pekon/desa negeriagung: 

 Table 1 nama-nama kepala pekon/desa negeriagung: 

NO NAMA KEPALA PEKON/DESA MASA 

JABATAN 

1 MADRIS 1932 

2 Latief - 

3 Syafei Ahkam - 

4 Talib   - 

5 Nuryamin  - 

6 Madrus  1959-1964 

7 Ibrahim  1964-1979 

8 Cholid Isa  1979-1988 

                                                 
 

48
 Puadi Ahmad, Sekdes Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang (wawancara tanggal 06 

September  2017) 



 

 

 

9 Syaiful Bahri 1988-1997 

10 Cholid Isa 1997-2006 

11 Sigit Irwanto 2006-2013 

12 Sigit Irwanto 2013 saat ini 

 

2. Keadaan geografis pekon/desa negeriangung  

Keadaan geografis adalah salah satu gambaran nyata dari lingkungan sekitar 

kita maupun hasil antara adaptasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. 

Keadaan geografis meliputi batas-batas, luas wilayah letak administrasi dan 

keadaan iklim. 
49

 

Adapun batas-batas Pekon negeriagung kecamtan talang padang kabupaten 

tanggamus  berbatasan lansung dengan :  

a. Batas wilayah Desa Negeriagung : 

1) Sebelah utara  : berbatasan dengan pekon Gedong Agung 

   Kec, Pulang Panggung. 

2) Sebelah selatan : berbatasan dengan pekon Sinar Semendo. 

3) Sebelah barat : berbatasan dengan pekon Singosari. 

4) Sebelah timur : berbatasan dengan pekon Sinar Petir. 
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b. Letak Dan Luas Wilayah :  

Pekon/Desa Negeriagung merupakan salah satu dari 20 Pekon/Desa 

diwilayah Kecamatan Talang Padang yang +kurang M 300 meter kearah timur 

dari kecamatan. Pekon/Desa Negeriagung memiliki luas +_400.
50

 

c. Iklim : 

Sebagaimana iklim diwilayah lain di Indonesia, Pekon Negeriagung juga  

mempunyai iklim yang sama penghujan dan kemarau, hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pola tanam di Pekon/Desa Negeriagung. 

d. Letak Administratif : 

Suatu letak dimana pembagian wilayah Pemerintahan yang berdasarkan 

pada wilayah-wilayah Administratif daerah Kabupaten Tanggamus yang letak 

Administratifnya sebagai berikut: 
51

 

a) Jarak Pekon/desa negeriagung kepusat Pemerintahan Kecamatan 3 Km. 

b) Jarak Pekon negeriagung dari Ibukota Kabupaten 10 Km. 

3. Keadaan Demografi Di Pekon/Desa Negeriagung 

Table 2 Jumlah Penduduk Keseluruhan Pekon Negeriagung 

NO Jenis kelamin Jumlah 

penduduk (jiwa) 

1 Laki-laki 3.409 

2 Perempuan 3.448 

Sumber: Monografi pekon negeriagung  Tahun 2016 
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Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang 

berada di Pekon Negeriagung Kecamatan Talang Padang Kab, Tanggamus 

sebagian besar adalah perempuan dengan jumlah penduduk sebesar 3.448 (jiwa) 

sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 3.409 (jiwa). 

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Masyarakat yang berada di pekon/Desa negeriagung sama halnya dengan 

masyarakat yang berada di pekon-pekon lainnya yang tidak terlepas dari ajaran 

Agama. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut. 
52

 

Table 3 Agama Yang Ada Di Pekon Negeriagung 

No  Agama Yang Dianut Jumlah Penduduk (jiwa) 

1 Islam 6.788 

2 Kristen - 

3 Katolik - 

4 Hindu - 

5 Budha - 

Sumber: Monografi Pekon Negeriagung Tahun 2016 

 Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat 

yang berada di Pekon Negeriagung seluruhnya beragama Islam. 

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan  

 Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat mendasar bagi perkembangan 

kehidupan manusia untuk kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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Sugiasih, Kaur Umum. Pekon Negeriagung Kec, Talangpadang Kab, Tanggamus 

(wawancara 06  September 2017).. 



 

 

 

Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan yang ada di Pekon Negeriagung kec. 

Talang Padang, baik yang belum Sekolah, tamatan Sekolah Dasar, tamatan 

Sekolah Menengah Pertama hingga ke Perguruan Tinggi, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.
53

 

Tabel 4 Tingkat Pendidikan 

NO Jenjang pendidikan Jumlah penduduk 

(jiwa) 

  1 Pra sekolah 830 

  2 Sekolah dasar 1.825 

  3 SLTP 1205 

  4  SLTA 1172 

  5 Perguruan Tinggi              1.183 

Sumber: Monografi Pekon Negeriagung Tahun 2016 

Berdasarkan dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat 

yang berada di Pekon Negeriagung kecamatan, talang padang Kabupaten 

tanggamus. Sudah bisa dibilang sebagian besar mengenyam pendidikan, 

masyarakat menganggap bahwa pendidikan sangatlah penting bagi mereka untuk 

menentukan kehidupan yang lebih baik dimasa depan.  

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Apabila dilihat keadaan Pekon Negeriagung dapat disimpulkan masyarakat 

di Pekon tersebut memiliki berbagai macam pekerjaan. Mulai dari yang sebagai 
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petani, buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya 

akn diuraikan pada tabel dibawah ini : 

   Tabel 5berdasarkan Pekerjaan
54

 

NO Pekerjaan Jumlah 

Pnduduk(Jiwa) 

1 PNS/Polisi/TNI 127 

2 Pegawai Suasta 498 

3 Pedagang 364 

4 Buruh  468 

5 Tani  464 

6 Lainnya 312 

 

Berdasarkan dari urian Table diatas dapat disimpulkan bahwa Pekerjaan 

Masyrakat Desa Negeriagung paling banyak ialah Pegawai Swasta, Buruh, Tani, 

Pedagang, Lainnya dan terakhir PNS/Polisi/TNI. 

d. Kepemilikan hewan ternak masyarakat Pekon Negeriagung 

Table 6
55

 

NO Nama Hewan Ternak Jumlah pemilik (jiwa) 

1 Hewan unggas 1.448 

2 Kambing 400 

3 Kerbau 10 
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 Buku Profil Pekon Negeriagung. Kec, Talang Padang  Kab, Tanggamus (tahun 2016) 
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 Sumber: Monografi pekon Negeriagung  Tahun 2016 



 

 

 

4 Sapi 17 

5 Perikanan 13 

6 Lainnya - 

   

Berdasarkan hasil urian table diatas hewan ternak yang masyarakat Pekon 

Negeriagung paling banyak Hewan Unggas, Kambing, Sapi, Perikanan, dan 

Kerbau. 

e. Prasarana 

Table 7 Prasarana Pekon/Desa Negeriagung. Kecamatan Talang 

 Padang 

No Jenis Bangunan Jumlah (Unit) 

1 Posyandu  8 

2  TPA  24 

3 PAUD 4 

4 SD 4 

5 SMP 4 

6 SLTA 4 

7 Masjid 14 

8 Mushola 12 

9 Poskamling 10 

10 Jembatan 8 

11 Gorong-gorong 10 

12 Sumur bor  3 



 

 

 

Berdasarkan urian table diatas Pekon Negriagung sudah memadai adanya 

prasana yang cukup untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan ataupun sarana 

pendidikan dan sarana beribadah.
56

 

4. Struktur Pemerintahan Pekon Negeriagung 
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 Sumber: Monografi pekon negeriagung  Tahun 2016 

KEPALA PEKON 

 

BHP 

 

SEKDES 

 

KAUR KEUANGAN 

 

KAUR  UMUM 

 

KEPALA DUSUN 

 

KASI KESRA 

 

KASI EKOPEM 

 

KASI PEMERINTAHAN 

 

MASYARAKAT 

 



 

 

 

Berikut Penjelasan Tugas Pokok Dan Pungsi Pemerintahan Pekon 

1. Kepala Pekon ( KADES) 

 Kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok 

dan fungsi sebagai berikut : 

1) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah 

ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) 

2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di 

suatu desa 

3) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD 

4) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa 

yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD 

5) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa 

6) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu 

dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga 

7) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta 

memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya 

sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku 

8) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

 

 

 

 

http://guruppkn.com/kewajiban-dan-wewenang-kepala-desa


 

 

 

2. Sekertaris Desa (Sekdes) 

 Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain Membantu persiapan kepala 

desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, Menyiapkan bahan untuk 

menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Fungsi dari sekretaris desa antara lain : 

1) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan 

keperluan kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar 

2) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka 

sekretaris dapat menggantikan 

3) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang 

memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk 

sementara adalah sekretaris desa 

4) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa 

5) Mempersipakan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

6) Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan 

7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa. 

3. Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeungan) 

 Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur keuangan ini tugas 

pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber 

penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat 

APB desa. 

 

 



 

 

 

Fungsi kepala urusan keuangan : 

1) Mengelola administrasi keuangan desa 

2) Mempersiapan bahan untuk menyusun APB desa 

Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris 

desa. 

4. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipemerintahan) 

 Tugas pokok dari kasi pemerintahan antara lain membantu Kepala desa 

untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi 

pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam 

pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa; 

Fungsi dari kepala urusan pemerintahan antara lain : 

1) Melaksanakan administrasi kependudukan 

2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta 

keputusan kepala desa 

3) Melaksanakan administrasi pertanahan 

4) Mencatatat monografi desa 

5) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar 

penyelenggaraan dalam pemeritahan di desa dan melakukan penataan 

kelembagaan masyarakat 

6) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa. 

  Yang dimaksud dengan Administrasi pemerintahan 

 

 



 

 

 

5. Kepala Urusan Umum (Kaurumum) 

 Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas 

pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi 

umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk 

rapat dan pembuatan laporan; 

Fungsi kepala urusan umum : 

1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar 

2) Mencatat inventaris atau kekayaan desa 

3) Melakukan tugas administrasi umum 

4) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta 

bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau 

perlengkapan kantor 

5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa 

6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan 

7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa. 

6. Kepala Dusun (KADUS) 

Kepala Dusun atau Kepala Pekon memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam 

wilayah kerjanya 

2) Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat 

3) Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT 

maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya 

4) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa. 



 

 

 

Fungsi kepala dusun antara lain adalah : 

i. Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintahan desa, 

serta membina masyarakat yang ada di dusun 

ii. Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang 

berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal 

masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun. 

iii. Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong 

sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat 

iv. Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat 

v. Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa. 

7.  Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan 

 Kepala urusan pembangunan atau kepala urusan pembangunan memiliki 

tugas pokok antara lain adalah Membantu kepala desa dalam mempersiapkan 

bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi 

desa, Mengelola administrasi pembangunan, Mengelola pelayanan masyarakat. 

(baca : fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan) 

Fungsi kaur pembangunan antara lain adalah : 

1. Sebagai pelaksana dalam kegiatan administrasi pembangunan; 

http://guruppkn.com/fungsi-pemerintah-daerah-dalam-pembangunan


 

 

 

2. Mempersipakan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga 

masyarakat; 

3. Melakukan tugas lain yang diberika atau diperintahkan oleh kepala desa. 

8. Kesejahtraan Rakyat (Kasikesra) 

 Disingkat dengan kaur kesra, memiliki tugas Membantu kepala desa dalam 

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal memberdayakan 

masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

Fungsi kaur kesra : 

1. Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program keagamaan 

2. Mempersipakan bahan yang akan dipakai dalam program pemberdayaan 

masyarakat dan sosial kemasyarakatan 

3. Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam perkembangan kehidupan 

beragama 

4. Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa. 

9. Badan Perhimpunan Pekon (BHP) 

BHP Mempunyai pungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 

3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 



 

 

 

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat 

6. Menyuisun tatatertib BPD 

B. Proses Pengangkatan Perangkat Desa/Pekon Negeriagung, Tahun 2016 

Proses pengangkatan perangkat Desa/Pekon Negeriagung Kec. Talang 

Padang, yang disebut perangkat Desa dalam pasal 61 yaitu terdiri dari 

1. Sekertaris Desa (SEKDES) 

2. Pelaksana Kewilyahan Dan 

3. Pelaksana Teknis 

a. Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pengelolaan 

keuangan desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan 

pengelolaan APBDesa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 

barang Desa, menyusun Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan 

APBDesa, menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan 

pertanggungjawaban APBDesa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa. 

b. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai 

satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan 

secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan 

kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, 

karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana 



 

 

 

penunjang tugas. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun 

atau sebutan lain. 

 Dalam pemendagri No 84 Tahun 2015 tentang susunan dan Tata keraj 

pemerintah desa. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, dan pemberdayaan maysarakat Desa. (pasal 4 ayat 3). 

Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain 

yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota dengan 

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

c. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana 

tugas operasional. dengan kata lain, pelaksana teknis bertugas membantu 

kepala desa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasional 

pemerintah desa. Dimanakah posisi pelaksana teknis dalam struktur 

organisasi pemerintah desa. Berbeda dengan kepala urusan yang berada 

pada sekretariat pemerintah desa dan di bawah sekretaris desa, pelaksana 

Teknis yang di kepalai oleh Kepala seksi atau Kasi, dalam struktur 

organisasi pemerintah desa berada langsung di bawah kepala desa, sehingga 

dalam melaksanakan tugasnya, Kasi bertanggungjawab langsung kepada 

Kepala Desa. Pelaksana teknis dilaksanakan oleh kepala saksi  

pemerintahan, kepala seksi ekonomi, pembangunan, dan kepala  seksi 

kesejahtraan masyakat. 



 

 

 

 Namun dalam hal ini peroses atau tata cara pengangkatan, perangkat pekon 

dipeon Negeriagung, tidak ada yang membedakan dalam mekanismenya.
57

 Hanya 

saja untuk Sekertaris Desa itu diangkat langsung menjadi PNS dan SK nya dari 

pejabat kabupaten (bupati) kemudian masa jabatannya sampai ahir dipensiunkan. 

Berbedanya dengan pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis itu SK 

jabatannya dari kepala pekon dan untuk masa jabatannyapun sesuai kebijakan 

kepala pekon. 

 Selanjutnya peroses pengangkatan Perangkat Desa dipekon Negeriagung 

Kec. Talang Padang. Telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan seperti wawancara dengan Kepala Pekon dan Kadus serta tokoh 

masyarakat. 

Sigit Irwanto, adalah seorang Kepala Pekon Negeriagung  Kecamatan 

Talangpadang Kab. Tanggamus. Berusia 53 tahun. Bertempat tinggal di Desa 

Negriagung. Bapak Sigit Irwanto menjabat sejak tahun 2013 namun setelah 

dilantik kepala pekon tidak lansung mengangat perangkat pekon, prangkat pekon 

di isi oleh kaur umum dan stap lainnya. Pengakatan perangkat pekon dilakukan 

setelah keluarnya PERBUP Tanggamus Tahun 2016.  Menurutnya pelaksanaan 

pengangkatan perangkat desa, setelah keluarnya PP RI  no 43 tahun 2014 tentang 

peraturan pelaksanaan Undang-undang N. 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa 

Negeriagung selalu mengacu pada undang-undang tersebut, Dan juga berpedoman 

                                                 
57

 Wawancara Dengan Puadi Ahmad, Sekdes Pekon Negeriagung.(Wawancar Tanggal 6 

September 2017). 



 

 

 

kepada PERBUB Tanggamus  No 11 tahun 2016  Tentang susunan organisasi dan 

tata kerja Pemerintah Pekon Negeriagung.
58

  

Dalam Undang- undang baik PP RI, PERBUP, atau PERKON Disebutkan 

dalam Bab IV Tentang Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon 

Persyaratan Dan Mekanisme Pengangkatan
59

Pada Pasal 12 dalam ayat 1 : 

Perangkat Pekon diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pekon. Ayat 2 : 

Perangkat Pekon diangkat dari masyarakat setempat dengan persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat. 

b. Berusia minimal 24 (dua puluh empat) tahun dan maksimal 42 (empat puluh 

dua) tahun. 

c. Terdaftar sebagai penduduk pekon dan bertempat tinggal di pekon paling 

sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dengan menunjukan Kartu Tanda 

Penduduk; dan 

d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 

Kemudian pada Pasal 13 tentang Kelengkapan persyaratan administrasi 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d antara lain terdiri atas: 

a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 

1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga 

setempat; 

b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh 
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Sigit Irwanto, Kepala Pekon Negeriagung Kec.Talangpadang  Kab.Tanggamus. 

(wawancara tanggal 6  september  2017). 
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Peraturan Pemekonan Pekon Negeriagung, Tentang Susunan Organisani Tatakerja 

Pemerintah Pekon Negeriagung (tahun 2016 ) hlm 6. 



 

 

 

yang bersangkutan diatas kertas bermaterai; 

c. Surat Pernyataanmemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau 

bermaterai cukup; 

d. Foto Copy Ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir 

yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 

e. Foto Copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi 

oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; 

f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang 

berwenang; dan 

g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Pekon yang dibuat oleh yang 

bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup. 

Disebutkan pada Pasal 14 ayat 1 tentang Pengangkatan Perangkat Pekon 

dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : 

a. Kepala Pekon dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua (Juru 

Tulis Pekon), seorang sekretaris (Kaur Umum) dan anggota yang terdiri dari 1 

(satu) orang Anggota BHP, 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat, dan 1 (satu) 

orang Unsur Pemerintah Pekon; 

b. Kepala Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Pekon 

yang dilakukan oleh Tim; 

c. Pelaksanaan penjaringandan penyaringan bakal calon Perangkat pekon 



 

 

 

dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Pekon 

kosong atau diberhentikan; 

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Pekon kepada 

Camat; 

e. Camat memberikan rekomendasi tertulisterhadap calon Perangkat Pekon 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; 

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan 

berdasarkan persyaratan yang ditentukan; 

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Pekon menerbitkan 

Keputusan Kepala Pekon  tentang Pengangkatan Perangkat Pekon; 

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Pekon melakukan 

penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Pekon. 

Perangkat Pekon di lantik oleh Kepala Pekon dan Pengaturan lebih lanjut 

mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diatur dalam Peraturan Kepala Pekon.
60

 

Dedi Candra adalah seorang Kepala Suku Atau Kepala Dusun Negeriagung, 

berusia  44 Tahun, bertempat tinggal Negeriagung, pendidikan terakhir SMA. 

Menjabat sebagai Kepala Suku sejak 2016. Menurutnya menjadi seorang kadus 

adalah pekerjaan untuk mengabdikan serta mendedikasikan dirinya untuk desanya 

yaitu Desa Negeriagung terutama di dusunnya sendiri. Kemudian kendala yang 

dihadapi selama mejabat tidak ada hambatan dikarenakan latar belakang 
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pendidikan SMU, hanya saja mungkin kurang maksimal dalam bekerja melayani 

maysarakat karena sebelum menjabat sebagai Kepala Suku kegiatan sehari-hari 

adalah seorang petani, meskipun begitu sejauh ini alhamdulilah tidak ada 

kendala.
61

 

Arkam adalah seorang Kepala Suku Mincang Atas, berusia 48 Tahun, 

beralamatkan dimincang atas, pendidikan terakhir SMA, menjabat sebagai kepala 

suku/kepala dusun sejak 2016. menurutnya bahwa profesi sebagai kepala dusun 

sangat berarti bagi masyarakat di tingkat dusun, dikarenakan  kepala dusun adalah 

jalan/perantara untuk menyaluran keluh, kesah baik Aspirasi dan sejauh ini syukur 

alhamdulilah tidak ada kendala dalam melaksanakan tugasnya.
62

 

Basuni Adalah seorang Kepala Suku, berusia  51 Tahun, Alamat mincang 

bawah dan pendidikan terakhir SMU. Menjabat Sebagai Kadus sejak diangkatnya 

oleh Kepala Desa Sigit Irwanto yaitu tahun 2016, dengan mekanisme 

pengangkatan yang telah ditetapkan oleh kelurahan. Menurutnya hubungan sosial 

dengan masyarakat sangat dekat karena dedikasinya sebagai  pelayan yang baik 

bagi masyarakat yang harus amanah serta memberikan pelayanan yang objektif 

misalkan menyalurkan bantuan dari pemerintah sesuai dengan masyarakat yang 

membutuhkan di tingkat dusun. Selain itu Pak Basuni adalah warga asli dusun 

Mincang bawah yang memahami latar belakang warganya.
63

 Dan masalah 

pendidikan tidak mempengaruhi kinerjanya sebagai Kepala Dusun Mincang 
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wawancara dengan Bapak, Dedi Candra, Kepala Dusun, Negeriagung,  ( 7 Septembr 

2017 ) 
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wawancara dengan Bapak Arkam, Kepala Dusun, Mincang Atas Negeriagung ( 7 

September 2017)  
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wawancara dengan bapak, basuni, kepala dusun mincang bawah, negeriagung ( 7 

september 2017) 



 

 

 

bawah, bekerja sebagai Kadus tidak dikerjakan sendirian tetapi saling membantu 

dan kerjasama sesuai intruksi dari Kepala Desa.  

Abdul Aziz, adalah seorang Petani dan Tokoh Masyarakat, berusia 59 

Tahun dan bertempat tinggal di Negriagung. Menurutnya tatacara pengangkatan 

perangkat desa di Desa Negeriagung Kec. Talangpadang, adanya penjaringan 

terlebih dahulu kesetiap dusun dan mendata bakal calon yang akan mencalonkan 

diri sebagai perangkat desa dan kemudian Kepala Desa memutuskan staf-staf 

perangkat desa yang terpilih. Kinerja para perangkat desa menurutnya tidak ada 

masalah dalam melakukan kerjanya sebagai perangkat desa dan apabila terdapat 

masalah itu selalu dibantu oleh perangkat yang lain atau sekdesnya. Kepala Dusun 

bekerja sesuai dengan Intruksi dari Kepala Desa, meskipun latar belakang 

pendidikan tidak lulusan SMA. Semua bisa menjadi Kepala Dusun karena 

kebijakan Kepala Desa.
64

 Dan sebagai warga asli Negeriagung tidak ada ikut 

campur dalam pemilihan perangkat desa beda halnya dengan pemilihan Kepala 

Desa yang secara Demokratis.. Selagi para perangkat dekat dengan warga dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi lebih baik dan desa Neriagung menjadi 

desa yang maju. 

Arif Geranada S.H adalah KASI KESRA Desa/Pekon Negeriagung, Berusia 

39 Tahun dan bertempat tinggal di Negeriagung. Dalam hal ini menyampaikan 

bahwa pemerintahan Desa selaku pengelola harus mndapat perhatian terkait 

kapasitas dan kapabilitas yang mereka miliki. Dalam menjalankan pungsi 

organisasi, perangkat mempunya peran penting dalam menterjemahkan rencana 
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Wawancara Dengan, Bapak, Abdul Azis, Tokoh Maysarakat, Negeriagung, ( 8 

September 2017 ) 



 

 

 

dalam bentuk nyata kegiatan. Pengangkatan perangkat Desa melalui peroses 

penjaringan dan penyaringan, Pemerintah Daerah dalam hal ini bidang 

pemerintahan Desa BPMPD. Pemendagri No 83 Tahun 2015 ini merupakan 

petunjuk teknis yang sangat relevan dngan kondisi saat ini, dimana pemerintahan 

Desa memiliki tanggung jawab yang sangat luas sehingga dibutuhkan sumber 

daya manusia yang handal dan mampu dalam menjawab tantangan tersebut 

apalagi saat ini Desa memiliki maslah yang cukup kompleks dan multi dimensi.
65

 

Suharno adalah: kepala Dusun Podomoro bawah Desa Negeriagung. Berusia 

47 Tahun, pendidikan terahir SMA. Selain itu juga bapak suharno, seseharinya 

bekerja sebagai petani. Namun hal ini menjadi kepala Dusun adalah pilihan dia 

karna sebagian hidupnya ingin mengabdi pada negri khususnya di desanya sendiri. 

Bapak Suharno diangat oleh kepala pekon sejak tahun 2016, itu melalui dan 

mengikuti tes-tes yang telah di tetapkan oleh kepala pekon.
66

 

Dan terahir Bapak Kasmudin. Beliau kepala dusun Rupit Desa negeriagung   

berusia  39 Tahun, menjabat sebagai Kepala Dusun dari tahun 2016 sejak 

terpilihnya pada saat itu, pendidikan terahir SMA. Menjadi pemimpin di lepel 

dusun itu sangat disenanginya, karna dengan itu semua bisa selalu melayani 

warganya dengan kemampuannya sebagai Kepala Dusun. Dan hubungan 

sosialnya dengan warga tentu sangat dekat karna bapak kasmudin ialah 

penyambung hasrat warga dusunnya.
67
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 Wawancara Dengan, Bapak  Arif Geranada, KASI KESRA Desa Negeriagung, ( 8 

September 2017 )  
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 Wawancara, Dengan, Bapak Suharno, Kepala,Dusun Podomoro Bawah, Negeriagung,( 

9 September 2017 )  
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 Wawancara, Dengan Bapak, Kasmudin, Kepala Dusun, Rupit, Ngeriagung ( 9 

September 2017 ) 



 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah Perangkat Desa dan tokoh 

Maysarakat di Desa/Pekon Negeriagung Kecamatan Talang Padang, Kabupaten 

Tanggamus, Dapat di ambil sedikit kesimpulan. Bahwa benar perangkat perangkat 

desa adalah ujung tombak kepala desa untuk melakukan pekerjaanya di lapangan 

khususnya di tingkat Dusun. Dan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa benar 

telah melalui peroses, mengikuti prosedur  yang telah ditetapkan oleh undang-

undang  yang telah dibuat oleh kepala Pekon dan PERBUB Tanggamus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

PENGANKATAN PERANGAKAT DESA DI PEKON NEGERIAGUNG 

KEC. TALANG PADANG  DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN 

UU NO. 6 TENTANG DESA 

 

A. Pandangan Hukum Islam  

Pengangkatan perangkat Desa sama halnya dengan pengangkatan suatu 

pemimpin namun hanya saja ditingkat level Desa. Dalam hal ini penetapan 

pemimpin dalam Islam tidak terlepas dari awal munculnya sejarah politik dunia 

Islam. Bermuara pada penomena kedudukan Nabi Muhammad SAW di madinah 

yang mempunyai dua pungsi strategis, yaitu sebagai pemimpin agama (Nabi) dan 

sebagai pemimpin maysarakat (Politik), Lalu setelahnya dilanjutkan pada 

kepemimpinan para sahabatnya. 

 Dalam  ajaran  Islam  telah di  jelaskan masalah tentang pentingnya masalah 

pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan uhkrawi, hal 

ini dikaranakan ada pendapat bahwa islam adalah agama yang komperhensif, 

didalamnya ada system ketatanegaraan, system ekonomi, sosial dan sebagainya.  

karena dalam al-Qur‟anpun pada Surat Ali Imran ayat 118, Allah 

memerintahkan Ummatnya untuk  mengambil dan menja dikan orang-orang yang 

dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan pusat lebih dapat dipercaya 

dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 

Kemudian Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan 

khalifah, imam, atau amir. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir 

sama yaitu Kepala Negara, pemimpin tetinggi umat Islam, pengganti Nabi dan 



 

 

 

lain sebagainya.  Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang 

bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian 

khalifah, imam, atau amir, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau 

Walikota.Karena khalifah, imam, dan amir pada zaman Khulafaur Rasyidin selain 

meraka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama. 

 Dengan demikian jelaslah pentingnya pemeritahan pusat maupun desa, 

maka dengan adanya tugas pembantuan yang di emban oleh pemerintahan Desa, 

diharapkan masyarakat dapa lansung menyalurkan aspirasinya melalui orang-

orang yang dipercaya di tingkat pemerintahan Desa.  

 Dalam analisis ini pengangkatan Perangkat Desa dalam pandangan Hukum 

Islam sah-sah saja karna massih sesuai dengan syariat aatau aturan-aturan yang 

telah ditetapkan dan tidak bertentangan. Jadi tujuan pokok dari adanya 

pengangkatan seorang pemimpin dan adanya peraturan undang-undang adalah 

mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan didunia 

lebihlagi kehidupan di akhirat. Dengan demikian kepemimpinan seorang 

pemimpin sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karna pemimpin dapat 

dijadikan contoh yang terbaik bagi masyarakat. 

B. Pandangan UU No. 6 Tentang Desa  

Tata cara pengangkatan perangkat Desa di Desa Negeriagung Kecamatan 

Talang Padang Tahun 2016 : Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, setelah 

keluarnya PP RI  No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-

undang N. 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa Negeriagung sudah  mengacu dan 

mengikuti pada aturan undang-undang tersebut,  kemudian juga berpedoman 



 

 

 

kepada PERBUB Tanggamus  No 11 tahun 2016  Tentang susunan organisasi dan 

tata kerja Pemerintah Pekon Negeriagung. 

Dalam Undang- undang baik PP RI, PERBUP, atau PERKON Disebutkan 

dalam Bab IV Tentang Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon 

Persyaratan Dan Mekanisme Pengangkatan Pada Pasal 12 dalam  ayat 1 : 

Perangkat Pekon diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pekon. Ayat 2 : 

Perangkat Pekon diangkat dari masyarakat setempat dengan persyaratan sebagai 

berikut : 

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat. 

2. Berusia minimal 24 (dua puluh empat) tahun dan maksimal 42 (empat puluh 

dua) tahun. 

3. Terdaftar sebagai penduduk pekon dan bertempat tinggal di pekon paling 

sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dengan menunjukan Kartu Tanda 

Penduduk; dan 

4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, seiring dengan perkembangan zaman, 

populasi manusia semakin bertambah dan berpendidikan lalu pula dengan adanya 

perubahan-perubahan aturan (Undang-Undang ) yang semakin diperkuat. Maka 

dapat dikatakn bahwa proses pengantan perangkat Desa, Desa Negeriagung kec. 

Talang Padang telah sesuai dengan aturan tersebut.  

 

 

 



 

 

 

C. Persamaan  

Berdasarkan hasil analisis tentang pengangkatan Perangkat Desa dalam 

Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang diperoleh persamaan mengenai 

Hukum dalam pengangkatan perangkat desa tersebut antara lain 

a. Persamaan 

1. Hukum Islam tentang pengangkatan pemimpin disebut dengan kata Wazir 

 yang berarti Menteri yang mengepalai Departemen Pemerintahan untuk 

 memutuskan suatu kebijakan public demi kepentingan rakyat, Negara atau 

 Kerajaan yang bersangkutan. Wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan 

 suatu tugas yang digunakan didalam Al-Quran ketika menyebutkan tugas 

 Nabi Harun membantu Nabi Musa melaksanakan tugas dakwahnya kepada 

 Firaun. Dalam sejarah Islam pengertian Wazir sebagai pembantu dapat 

 dilihat dari peran Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dab 

 kenegaraan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memainkan peran 

 penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut 

 Undang-Undang  pengangkatan pemimpin disebut dengan pemilu baik 

 untuk  pemilihan anggota legislatif seperti Presiden, DPR Dan MPR. 

 Menteri  dalam Hukum  Positif dipilih langsung oleh Presiden sebagai 

 pembantu tugas-tugas Presiden dalam keanggotaan Kabinetnya. 

2. Bentuk pengangkatan pemimpin bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain 

selain meyakini bahwa menjalankann syariat Islam merupakan bagian dari 

menjalani aturan Agama secara Kaffahh. Sedangkan menurut Undang-

Undang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. 



 

 

 

3. Pengangkatan Khilafah dalam Islam dilaksanakan dengan cara 

bermusyawarah. Sama halnya dengan Hukum Positif pengangkatan 

Perangkat Desa dilaksanakan dengan musyawarah Kepala Desa dalam 

menetapkan aparatur desa yang sesuai dengan kreteria perangkat desa 

Tradisi pengangkatan Perangkat Desa non PNS tiap-tiap daerah memiliki 

beragam cara. Ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk langsung oleh 

Kepala Desa Setempat, ada yang menggunakan menganisme jalur ujian (tes 

tertulis), ada juga dengan mekanisme pemilihan langsung. Namun pada saat 

ini, tradisi pengangkatan Perangkat Desa non PNS mengalami pergeseran 

mekanisme. Beberapa fenomena pengangkatan Perangkat Desa non PNS 

sebagian besar cenderung tidak lagi ditunjuk oleh Kepala Desa. 

Pengangkatan mereka cenderung dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa 

setempat dengan acuan undang-undang yang telah diresmikan. 

4. Hukum Islam menjelaskan pentingnya Pemerintah baik pusat maupun desa, 

maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan 

desa, diharapkan masyarakat langsung dapat menyalurkan aspirasinya 

melalui orang-orang yang dipercaya ditingkat pemerintah Desa, karena 

didalam Al-Qur‟an Surat Ali  Imran ayat 118, dan menjadikan orang-orang 

yang dipercaya didalam menjalankan roda pemerintahan pusat lebih dapat 

dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat 

sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sedangkan 

dalam undang-undang faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat 

desa dibentuk karena untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan 



 

 

 

adanya pelayan administrasi. Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi 

bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, 

yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program 

pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. 

Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif 

(surat-menyurat) kepada warga. 

5. Dalam Politik Islam Istilah Pemimpin dikenal dengan sebutan khalifah, 

Imam dan Amir, yang mempunyai pengertian yaitu Kepala Negara, 

Pemimpin tertinggi Umat Islam penganti Nabi dan lain sebagainya. 

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam 

UU  DESA No. 6 tahun 2014 pasal 48 dan PP No.83 Tahun 2015. Jadi, yang 

dimaksud sebagai Perangkat Desa adalah Sekdes, Pelaksana kewilayahan 

dan pelaksana teknis.
68

 

6. Hukum Islam mengenai pemimpin harus memenuhi syarat sah ( Syuru‟th 

Al-Iniqad ) harus muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan 

mampu menjalankan tugas kekhilafahan. Sedangkan prosedur menurut 

Undang-Undang  Prosedur pengangkatan Perangkat Desa di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun  2014  diatur  pada Pasal 65 ayat (1) 

yang menyatakan , bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang 

memenuhi persyaratan:   

a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang     

sederajat;  
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 Undang-Undang Praturan Daerah, Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerinttah 

(Tanggrang, Tansmart: Cetakan Pertama 2017) 



 

 

 

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling 

kurang  1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 

d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

beberapa kesimpulan dari penelitian Pengangkatan Perangkat Desa dalam 

pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang berikut : 

1. Proses pengangkatan perangkat Desa di Desa/Pekon Negeriagung Talang 

Padang Tahun 2016. Telah sesuai dengan aturan PERKON, PERBUP, DAN 

PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 

6 Tahun 2014.  Hanya saja belum trealisasi semua contoh dalam sarat calon 

perangkat desa itu harus minimal terahir pendidikan SMU. Dalam hal ini juga 

di Desa tesebut minimnya paktor pendidikan.  

2. Mekanisme pengangkatan perangkat Desa dalam pandangan hukum Islam, 

dilihat dari praktek pengangkatan peminpin Pada zaman Nabi, Para Sahabat. 

ialah melalui musyawarah. Pemimpin di angkat oleh umat atau di bai‟at, 

ketentuan bai‟at menunjukan bahwa Islam telah menjadikan kekuasan di 

tangan umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang 

menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara‟ tentu saja, 

penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi criteria yang di ttapkan 

oleh syara‟. 

  Dalam Al-qur‟an telah dijelaskan prinsip kepemimpinan yaitu dalam surat 

Al-imran Ayat 118” karna dalam ayat tersebut : Allah telah memerintahkan 

umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang diprcaya untuk 



 

 

 

menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa 

atau pemimpin desa tidak ada masalah karna masih sesuai dengan syara atau 

aturan yang telah disepakati. 

B. Saran 

 Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini 

penulis memberikan saran sebagai berikut : khususnya kepada Desa 

Negeriaagung. 

1. Untuk pemerintaha Desa/Kelurahan harus benar-benar menerapkan aturan-

aturan sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat. Demi tercipanya 

kemajuan Desa dan lebih baik lagi kedepannya, Harus selalu amanah dalam 

mengemban tanggung jawab. 

2. Dan himbawan kepada masyarakat supaya lebih cerdas dalam menyikapi 

dalam setiap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Desa dan 

3. Dan diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan baru, masyarakat mampu 

memahami Tata cara pengangkatan perangkat Desa, yang harus sesuai dengan 

Undang-Undang. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DAFTAR FUSTAKA 

 

Abdul wahab khalaf, kaidah-kaidah hukum islam ( Jakarta: PT. raja grapindo 

 persada, 1994,cetakan ke empat) 

 

Anwar,Ahmadr, Prinsip-Prinsip Metodologi Research,( Yogyakarta : 

Sumbangsih, 1975). 

 

Abul A‟la al-Maududi,” Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam‖, (Bandung: 

 Mizan, 1995), Cet. ke-4 

 

Alwi,Hasan. dkk. 2007. Kamus besar bahasa Indonesia,(Jakarta: balai pustaka).  

 

Buku Profil Pekon Negeriagung. Kec, Talang Padang  Kab, Tanggamus (tahun 

2016) 

 

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Mutiara Hadist Sahih Bukhori Muslim ( Jakarta 

Umul Qura 2012) 

 

Dzazuli, A. Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam  Rambu-Rambu  Syariah. ( 

 Kencana Jakarta 2003)  

 

Farid Abdul Khaliq, “ Fiqih Politik Islam‖,  (Jakarta: Amzah, 2005) 

 

Hadikusuma,Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (madar maju, 

 bandung 1992). 

 

Http://Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Co.Id/2016/01/Perangkat-Desa-Sebagai-

Ujung Tombak_9.Html  

 

Http://Gigokah.Blogspot.Co.Id/2015/02/Hadith-Shahih-Tentang-Baiat-Sumpah-

 Dan.Html ( diakses pada tanggal 21 agustus 2017 ) 

 

Ibrahim Hasan, et al Al-Nuzum al-islamiah,( mathba‟ah lajnah AL Ta‟alif Wa Al 

tar-jumah, 2003)  

 

Irwantoni, Buku Daras : Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum, ( Bandar 

Lampung : Puskima Fakultas Ushulddin, 2009), 

 

J.Moeloeng Lexy,Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-XXII,(Bandung:Raja 

 Resdakarya,2004). 

 

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, Cipta Bagus Segera, Bekasi, 

 Qs. al-Mumtahanah (12). 

 

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2016/01/perangkat-desa-sebagai-ujung%20tombak_9.html
http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2016/01/perangkat-desa-sebagai-ujung%20tombak_9.html
http://gigokah.blogspot.co.id/2015/02/Hadith-Shahih-Tentang-Baiat-Sumpah-%09Dan.Html
http://gigokah.blogspot.co.id/2015/02/Hadith-Shahih-Tentang-Baiat-Sumpah-%09Dan.Html


 

 

 

Miftah, Toha, Makna. Pemerintahan,Tujuan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, 

 (PT Mutiara Sumber. Widya, jakarta: 2000) 

 

Muhamad Iqbal, Fiqih siyasah, kontektulisasi,doktrin politik Islam (Jakarta: 

 Pernada Media Group 2014)  

 

Munir, Subarman. Hukum  Islam dan  Ketatanegaraan. ( Badan Litbang dan 

 Diklat Kementerian   RI, Cetakan Pertam: 2012).  

 

Prof.H.A.Djajuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

 Rambu-Rambu Syariah, Edisi Revisi Cetakan Ke-2. Bandung: 

kencana  Pernada Mdia Group, 2003. 

 

P. Joko, Subagyo, metodologi penelitian dalam teori dan peraktek, ( Jakarta: PT, 

rineka cipta 2004)  

 

Peraturan Pemekonan Pekon Negeriagung, Tentang Susunan Organisani 

Tatakerja Pemerintah Pekon Negeriagung (tahun 2016 ) 

 

Peraturan Bupati Tanggamus No. 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan 

 Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon Dan Pengangkatan Serta 

Pemberhentian Prangkat Pekon 

 

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

salim,Petter M,A., Yunny salim,b.sc. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. 

 Penerbit.modern Englis Press, Jakarta 1991. 

 

Solekhan,Moch MAP, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi 

 Maysarakat, ( Malang: Setara Pers, 2014). 

 

Susiadi., metodologi penelitian, (bandar lampung : pusatpenelitian dan penerbitan 

LP2M IAIN raden intan lampung 2015) 

 

Suyuthi Pulungan, “ Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran‖, ( Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada, 1999 ),  

Syraifin, Jubaedah. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. (Pustaka Setia, Bandung: 

 2006) 

 

Undang-Undang Ri 1945 

 

Undang-Undang, Desa,Kelurahan Dan Kecamatan, (Bandung: Fokus 

 Media,2014) 

 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 



 

 

 

Undang-Undang RI No. 32, Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah 

 

Undang-Undang Desa, Lengkap. (Cetakan Pertama, Tanggerang: Tirasmart, 2017) 

 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dan Kependudukan. (Jakarta: Sinar 

 Grafika, 2016) 

 

Undang-Undang Peraturan Daerah, Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah. 

 (Cetakan Pertama, Tanggerang: Tirasmart 2017). 

 

Widodo L. Amin, Fiqh Siyasah: Dalam Sistem Kenegaraan Dan Pemerintahan, 

 Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997 

 

Yatim, Badri  Sejarah Peradaban Islam ( PT, Raja Grapindo Persada. Jakarta : 

 Cetakan Ke 15,2003 ) 

 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an, “ Al-Qur’an dan Terjemahan‖, ( 

Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2007), Cet. ke-2,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


