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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut aristoteles manusia adalah makhluk sosial (homo sapiens).

Sebagai mahkluk sosial manusia sangatlah membutuhkan orang lain dalam segala

aspek kehidupan. Tidak mungkin manusia seorang diri dapat memenuhi segala

kebutuhannya tanpa ada bantuan atau berdampingan dengan orang lain,Maka

manusia harus hidup bersama - sama dan bekerja sama dalam suasana yang tertib

dan terbimbing oleh pemimpin dan tidak bisa menyendiri, maka demi efisiennya

kerja dalam upaya mencapai tujuan bersama diperlukan bentuk kerja sama yang

komperatif. Menciptakan ketertiban dan keamanan dipermukaan bumi ini, maka

keberadaan pemimpin mutlak diperlukan, apalagi pemimpin dalam skop yang

lebih besar, seperti pemimpin Negara dan bangsa.1

Di dalam surat An-Nisa, ayat 59. Allah berfirman.

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل األْمِر ِمْنُكمْ 

Artinya :“Hai orang - orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul dan ulil   amri di antara kamu.” (Q.S. an-Nisa’:59).2

1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta, PT.  Raja Grafindo
Persada,1994), Cet 18, h.80.

2 Rivai Veithzel, Kepemimpinan dan Perilaku organisasi,(Jakarta,16 Juni 2009)Cet
iii.h.4-5.
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Kemudian Rosullullah juga bersabda :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل ُكلُُّكْم َراٍع  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھَُما أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ

ُجُل َراٍع فِي أَْھلِِھ  َماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َوالرَّ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ اْإلِ

ھَُو َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َواْلَمْرأَةُ َراِعیَةٌ فِي بَْیِت َزْوِجھَا َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعیَّتِھَا وَ 

َواْلَخاِدُم َراٍع فِي َماِل َسیِِّدِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َوُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ 

Artinya : “Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata:

Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa

adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas

kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah

suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya,dan akan dimintai

pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai

pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”.( H.R.

Muslim )3

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, kepemimpinan ini wajib

diadakan, maka hukumnya adalah fardhu kifayah, seperti berjihad dan mencari

ilmu pengetahuan. Jika ada yang gugur atas orang lain dan jika tidak ada seorang

pun yang menjabatnya maka kewajibannya ini dibebankan kepada dua kelompok

manusia. Pertama, adalah orang yang mempunyai wewenang memilih kepala

Negara bagi umat Islam. Kedua, orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk

memimpin Negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk

memangku jabatan itu. Dalam Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan

3 Muhammad Faud Abdul Baqi, Penterjemah :Muhammad Suhadi Lc,dkk,Al-Lu ‘lu Wal-
Marjan,(Jakarta Timur,Ummul Qura,2012),h.769.
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khalifah, imam, atau amir. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir

sama yaitu pemimpin.4 Adapun namanya menurut hemat penulis kesemuanya itu

adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang

dipimpinnya. Walaupun demikian khalifah, imam, atau amir, tidaklah identik

dengan Presiden, Gubernur,Bupati atau Walikota. Karena khalifah, imam, dan

amir pada zaman Khulafaur Rasyidin selain meraka pemimpin yang mengurus

urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.Penegakan institusi imamah atau

khilafah, menurut para fuqaha’ mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama

Islam dan melaksanakan hukum – hukumnya serta menjalankan politik

kenegaraan dalam batas – batas yang digariskan Islam.5

Menurut al-Mawardi sebagaimana yang dikutif oleh Dr.Muhammad

Iqbal, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka

memelihara agama dan mengatur kehidupan agama.6 Pemimpin yang baik adalah

pemimpin yang dapat dicintai oleh masyarakatnya. Banyak pemimpin Islam yang

dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam kepemimpinan zaman sekarang.7

Walaupun mereka hidup dengan permasalahan yang tidak sama rumitnya dengan

permasalahan yang dihadapi di zaman sekarang, tetapi menurut hemat penulis

permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin pada zaman pemerintahan Islam

(Khulafaur Rasyidin) bahkan lebih kompleks lagi. Di antara pemimpin Islam yang

4Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada,Fiqh Siyasah Dokrin Dan Pemikiran Politik
Islam,(Jakarta :Elangga,2008),Cet 1,h. 1-18.

5Dedi Supriyadi ,.Perbandingan Fiqh Siyasah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2007),Cet.2
h.17-28.

6 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,(Jakarta: Gaya
Media Pratama,2007 ), Cet.2, h. 129.
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pernah membuat kejayaan pada masanya adalah Abu Bakar ash - Shidiq, Umar

bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan

lain sebagainya.

Banyak di antara pemimpin Islam baik di zaman Khulafaur Rasyidin dan

beberapa pemimpin pada dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah telah

memberikan contoh dan suri teladan. Sifat kepribadian yang bersahaja, istiqomah

dan sangat agamis. Situasi dan kondisi saat pemerintahan mereka sangat

mempengaruhi kepemimpinannya.8 Utsman bin Affan seorang kaya raya yang

dermawan dan penyayang sangat mempengaruhi kepemimpinannya dimana salah

satunya karena terlalu sayangnya kepada keluarga, ia mengangkat para anggota

keluarganya untuk ikut di dalam pemerintahannya yang pada akhirnya mereka

jugalah yang turut andil dalam keruntuhan kekhalifahan Utsman bin Affan.9

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

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.10

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang - Undang Nomor 22

8 Badri Yatim, Sejarah Peradapan Islam,( Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada,2008,ed.1,
h.35-49.

9 H. Munawir Sjazali, MA, “Islam dan Tata Negara, (UI - Press, 1990),Cet 5,h. 63.
10 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam ,(Jakarta : Gema Insani Pers, 2001),Cet.II,

h.,276.
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Tahun 1999, desa atau disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila dipandang dari segi hukum

ketatanegaraan desa merupakan unit pemerintah terendah hierarkis langsung

dibawah kecamatan.11

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan

masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran diatas, dimana desa berwenang

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang di akui dan atau dibentuk dalam system pemerintahan

nasional dan berada di kawasan kabupaten / kota. Tanpa adanya masyarakat atau

rakyat sangatlah tidak mungkin pembangunan dapat berjalan dengan lancar. 12

Walaupun demikian rakyat tidaklah dapat berjalan sendiri tanpa adanya

pemerintah, masyarakat akan selalu membutuhkan pemerintah. Pemerintah

sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara, karena tugas penting yang diemban

oleh pemerintah itu adalah menjamin tegaknya sebuah negara yang mengatur

seluruh aspek kehidupan  masyarakat atau rakyatnya. Pemerintah dengan rakyat

apabila hendak mencapai tujuan bersama harus saling kooperatif. Suatu negara

11 Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan , (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia,2000 ) Cet.3, h. 34.

12 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan apakah pemimpin abnormal itu ,
(Jakarta:  PT. Grafindo Persada, 2002),h.23.
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akan menjadi makmur atau tergantung dengan kebijaksanaan / policy dari

pemerintah yang nota benenya adalah pemimpin.13

Undang-undang No. 22 tahun 1999 yakni tentang perubahan kebijakan

mengenal kelurahan memuat untuk merombak sistem politik ditingkat desa dan

kelurahan dengan menghadirkan suatu badan yang mempunyai kekuasaan yang

hampir sama dengan kelurahan dan desa. Tetapi hanya berfungsi sebagai

penyeimbang dan membantu kegiatan (kebijakan) pemerintah dan tidak

mempunyai legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Lembaga tersebut

adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sekarang dengan

nama lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Perwakilan

Desa (BPD). BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas tokoh - tokoh

masyarakat di desa yang mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai

kewenangan dan kebijakan yang sangat luas untuk mengatur wilayahnya yang

ditentukan oleh kepala desa dan pertimbangan dari Badan Perwakilan Desa

(BPD). Jadi, desa hanya melaporkan seluruh kegiatannya kepada pihak

kecamatan. Kepemimpinan politik oleh kepala desa dapat menjadi suatu faktor

yang penting dalam penyusunan agenda Pemerintah Desa. 14

Para pemimpin politik, apakah karena di dorong atas pertimbangan

keuntungan politik atau keterlibatannya untuk memperhatikan kepentingan umum

atau kedua – duanya, selalu memperhatikan problematika secara umum, menyebar

luaskan dan mengusulkan usaha – usaha pemecahannya. Lazimnya kita menyebut

13.J.Kaloh,Kepemimpinan Kepala Daerah,(Jakarta: Sinar Grafika,2010,) Cet 2, h., 151.
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kepala desa adalah penyusun agenda pemerintah desa utama. Misalnya setiap

rancangan Undang – undang / peraturan dari eksekutif ( peraturan yang akan

dibuat oleh desa) secara otomatis dapat dimasukkan ke dalam agenda legislatif

misalnya Badan Perwakilan Desa (BPD).15

Dalam menjalankan tugasnya seorang kepala desa mengacu pada

peraturan desa (PERDES). Jadi, kepala desa dalam menjalankan tugasnya

mempunyai acuan yang jelas yang dapat dipertanggung-jawabkan pada laporan

pertangung-jawaban kepada bupati setiap tahunnya yang diketahui oleh Badan

Perwakilan Desa (BPD).16 Kepala desa dalam menetapkan kebiijakan selain

merujuk pada peraturan desa, juga mempunyai inisiatif sendiri untuk mengambil

kebijakan – kebijakan yang hendak diambil, tetapi kadangkala kebijakan yang

diambil berdasarkan inisiatif kepala desa sendiri bertentangan dengan perdes atau

peraturan desa pada umumnya.17

Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh kepala desa kebanyakan atas

dasar inisiatifnya sendiri yang tidak mendapatkan persetujuan baik dari aparatur

desa lainnya maupun dari aparatur Badan Perwakilan Desa (BPD) yang

kadangkala sangat kontroversial dengan kemaslahatan umum sehingga kebijakan

yang dibuat oleh kepala desa itu mendapatkan tanggapan yang negatif dari tokoh

masyarakat dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan begitu juga

pandangan masyarakat. Karena dianggap menyalahi aturan yang sudah ditetapkan

15 M.Irfan Islamy,M.Pa, Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara , (Jakarta:
PT.Bina Aksara.1988),Cet.3.h. 6.

17 Kaur Pemerintahan , (Andi),Wawancara, dikediamannya  pada  tanggal 16  Januari
2013.



8

dari pemerintah, Padahal Lembaga Pewakilan Desa (BPD) mempunyai hak untuk

rnengangkat atau memberhentikan kepala desa apabila kepala desa melakukan hal

- hal yang bertentangan dimasyarakat. Kemudian (Bantuan) untuk pemberdayaan

usaha ekonomi desa (UED), hal yang seperti ini tidak ada kelihatan di dalam

memajukan ekonomi rakyat.18 kemudian di dalam kepemimpinan kepala desa

Terantang masa jabatan tidak bertahan lama, Sebelum habis masa jabatannya.19

Dengan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menulisnya

dalam karya ilmiah dengan judul: "KEPEMIMPINAN KEPALA DESA

MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Terantang Kec.Tambang

Dalam Kab. Kampar Periode 2011-2015) ".

B.  Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu adanya

batasan masalah yang akan dituangkan dalam penelitian ini yaitu studi kasus

tentang kepemimpinan kepala desa terantang menurut fiqh siyasah Pada masa

jabatan Nurhammi S.H. 6 Desember 2010 periode 2011-2015 Yang sudah

diberhentikan,tanggal 7 Maret 2012,.20

18 Wawancara dengan masyarakat,( Jave ),Di kediamannya Pada tanggal 15 Januari 2013.
19 Ketua BPD,(Musan), Wawancara dikediamannya  pada  tanggal 16  Januari  2013.
20 Wawancara dari SEKDES, (Momad), dikediamannya pada tanggal 29 April 2014.
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C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya

sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelayanan kepala desa Terantang ke pada masyarakat?

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala desa

Terantang?

3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap kepemimpinan kepala desa

Terantang ?

D.  Tujuan dan Mampaat Penelitian

1. Tujuan

a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, tentang

persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepemimpinan kepala desa.

c. Untuk mengetahui tinjuan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan kepala

desa terantang.

2. Mampaat

a. Adapun mampaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi

penulis.

b. Untuk membantu semua pihak baik dari unsur pemerintahan dan

masyarakat untuk perkembangan desa Terantang kedepan yang lebih baik

terutama dalam memilih pemimpin.
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c. Sebagai salahsatu syarat untuk mengajukan Proposal Skripsi Di Fakultas

Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

(UIN-SUSKA) Riau.

E.  Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah

Desa Terantang Kecamatan Tambang  Kabupaten Kampar. Letaknya 13 km

dari jalan lintas tujuan Kabupaten Kampar.kemudian kenapa saya tertarik

untuk melakukan penilitian ini dikarnakan, kepemimpinan kepala desa di

dalam memajukan kesejahteraan masyarakat tidak kelihatan lagi dan

kepemimpinan kepala desa tidak bertahan lama sebelum habis masa jabatan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah  masyarakat

Terantang Kecamatan Tambang Dalam Kabupaten Kampar.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

kepemimpinan kepala desa menurut fiqh siyasah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Terantang

Kecamatan Tambang Dalam Kabupaten Kampar.

Kemudian menetapkan sampel yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD)

yang berjumlah 2 orang, Kaur-Kaur desa 4 orang,kepala dusun berjumlah 2

orang, RT/RW berjumlah 12 orang dan tokoh masyarakat yang berjumlah 50

orang. Sampel tersebut diambil dengan cara Proposive Sampling.
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4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bentuk,

yaitu :

a. Sumber data primer yaitu : wawancara, dan angket kepada Badan

Perwakilan Desa (BPD),Kepala dusun,Kaur desa, RT/RW dan tokoh

masyarakat.

b. Sumber data sekunder yaitu: data dari arsip kantor desa Terantang Kec.

Tambang dan buku-buku yang terkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara bertanya

kepada responden secara langsung yaitu Badan Perwakilan Desa

(DPD), kepala dusun,Kaur desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat.

b. Angket. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan

menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk  diisi

responden yang ditujukan langsung buat masyarakat.dan buku-buku.

6. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisa data

kuantitatif.

Analisa data kuantitatif adalah data – data yang sudah terkumpul,

diproses melalui tahap editing dan coding kemudian dianalisa dan akhirnya

ditabulasikan ke dalam bentuk tabel yang berprosentase. Kemudian tabel
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tersebut diuraikan dan diinterplasikan sehingga diperoleh pula gambaran yang

utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode menulis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan data

sebagai berikut :

a. Induktif yaitu dengan meneliti hal-hal yang bersifat umum, dianalisa

kemudian ditarik ( diambil ) kesimpulan secara khusus.

b. Deduktif adalah dengan meneliti hal - hal yang terperinci yang bersifat

khusus, dianalisa ditarik kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif adalah dengan menggambarkan atau menceritakan data yang

ditemukan apa adanya kemudian data tersebut dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mengemukakan dan menguraikan masalah yang ada dalam

penelitian ini, maka  terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang

sistematika penulisan sebagai berikut :.

BAB I Dalam bab ini tuangkan. Berupa latar belakang, batasan maasalah,

Rumusan masalah, tujuan dan mampaat penelitian, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini tuangkan. Akan menjelaskan tinjauan umum tentang

desa terantang,yang menjadi objek penelitian,mulai dari sejarah,letak

dan wilayah desa terantang,georafis,pemerintahan, pendidikan,

agama, mata pencarian /ekonomi dan budaya. Didesa terantang

kecamatan tambang kabupaten Kampar.
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BAB III Kepemimpinan dalam Islam, pengertian kepemimpinan,Jenjang

kepemimpinan dalam islam, fungsi kepemimpinan.

BAB IV Dalam bab ini berisi Kinerja pemerintahan kepala desa Terantang

periode 2011-2015, Struktur pemerintahan,Program kerja yang

dijalankan dan yang dihasilkan,dan faktor - faktor pendukung dan

penghambat kepemimpinam kepala desa Terantang serta tinjauan

menurut Fiqh Siyasah tentang kepemimpinan kepala desa Tarantang.

BAB  V Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil atau

merupakan bab penutup dalam penelitian ini.


