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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian ini,

antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Wayan Mahayana yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam

Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun

Kabupaten Kutai Timur”1 yang menjadi permasalahannya adalah Mengapa

pembangunan di Desa Rapak Belum terlaksana dengan baik? Kajian yang

digunakan adalah ilmu sosial dan politik, dengan menggunakan teori-teori sosial

kehidupan kemasyarakatan. menjelaskan tentang disharmoni antara kepala desa

dan masyarakat sehingga tidak ada kerja sama antara pemimpin dan warganya.

Maka seharusnya peran Kepala Desa sebagai motivator, fasilitator dan sebagai

mobilisator dalam meningkatkan pembangunan Desa, serta menggerakkan

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan

lainnya, dengan demikian secara langsung Kepala Desa sudah memberikan

kesadaran bahwa pentingnya kerja sama di dalam proses pembangunan yang

nantinya dapat di nikmati secara bersama-sama. Perbedaan penelitian peneliti

dengan skripsi Wayan Mahayana adalah selain pada letak lokasi juga pada Fokus

1 Wayan Mahayana, Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa
Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, Skripsi, FISIP Universitas Mulawarman
Samarinda, 2015
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masalah dan jenis penelitian serta sifat penelitiannya. Fokus masalah  Wayan

Mahayana adalah Peran Kepala Desa sebagai titik tombak kepemimpinan sebagai

pendorong dan penggerak guna memacu kerja sama yang baik antara pemimpin

dan warganya agar dapat meningkatkan pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak

Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, sedangkan jenis penelitian dan  sifat

penelitian yang digunakan  Wayan Mahayana adalah penelitian Kualitatif dan

sifat penelitiannya adalah analisis interaktif. Wayan Mahayana memecahkan

masalah dan memberi solusi berdasarkan ilmu sosial politik dimana membangun

komunikasi yang baik antara kepala desa dan warga, sedangkan Fokus masalah

calon peneliti  adalah pada Peran Kepala Desa Dalam  Melaksanakan

Pembangunan Desa di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten

Konawe Selatan, Kepala Desa merupakan sosok yang paling penting dalam

pemerintahan Desa yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah

tangganya sendiri sehingga Kepala Desa diharapkan dapat melaksanakan tugas

dan fungsinya sesuai dengan ketentuan UU dan Hukum Islam, sedangkan jenis

penelitian yang calon peneliti gunakan adalah normatif empiris dengan mengkaji

permasalahan bedasarkan UU dan Hukum Islam dan mencari titik terang

bagaimana peran Kepala Desa terhadap pembangunan dalam perspektif Hukum

Islam dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ululakara Kecamatan

Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan serta penelitian calon peneliti

bersifat deskriftif analisis.
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2. Skripsi Hasyemi Rafsanzani yang berjudul “Kemitraan Lembaga Pembedayaan

Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

(Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”2

yang menjadi rumusan masalahnya adalah mengapa partisipasi masyarakat

terhadap pembangunan desa sangat rendah? Kajian yang digunakan adalah Ilmu

Administrasi Negara, menjelaskan tentang hubungan kerja sama antara kepala

desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dalam menyusun

perencanaan pembangunan. Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi

Hasyemi Rafsanzani adalah selain terletak pada lokasi  penelitian juga terletak

pada fokus masalah dan jenis penelitian serta sifat penelitian. Fokus Masalah

Hasyemi Rafsanzani adalah  Perencanaan pembangunan Desa  yang  melibatkan

kerja sama antara  Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

dengan Kepala Desa. Maka untuk mendukung keberhasilan pembangunan

diperlukan adanya Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD) yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam

merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan Kepala Desa yang

seacara umum mengawasi perencanaan pembangunan Desa di Desa Sumber

Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, sedangkan Jenis penelitian yang

digunakan Hasyemi Rafsanzani adalah penelitian deskriftif dengan pendekatan

kualitatif serta penelitian bersifat interaktif.  Hasyemi Rafsanzani memecahkan

2 Hasyemi Rafsanzani, Kemitraan Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa dengan Kepala
Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang), Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2013
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masalah dan memberikan solusi berdasarkan ilmu sosial dan politik, membangun

hubungan kerja sama antara kepala desa dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat

Desa (LPMD), dalam menyusun perencanaan pembangunan desa untuk

menghasilkan suatu perencanaan yang baik serta pelaksanaan pembangunan

dapat tercapai. Kerja sama yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Lembaga

Pemberdaya Masyarakat Desa (LPMD) dalam proses perencanaan pembangunan

bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan

daerah pedesaan serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat

setempat, sedangkan Fokus masalahncalon peneliti  adalah pada Peran Kepala

Desa Dalam  Melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Ululakara Kecamatan

Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Desa merupakan sosok

yang paling penting dalam pemerintahan Desa yang berhak mengatur dan

mengurus urusan rumah tangganya sendiri sehingga Kepala Desa diharapkan

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan UU dan

Hukum Islam, sedangkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan adalah

normatif empiris dengan mengkaji permasalahan bedasarkan UU dan Hukum

Islam dan mencari titik terang bagaimana Tinjauan UU Nomor 6 Tahun 2014

Dan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan

Pembangunan di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten

Konawe Selatan serta penelitian calon peneliti bersifat deskriftif analisis.
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B. Kerangka Teori

1. Konsep Negara Hukum

Pengertian dari negara hukum adalah: (1) negara yang berdiri diatas hukum yang

menjamin keadilan kepada warga negaranya, (2) menghormati dan melindungi hak-

hak kemanusiaan, (3) adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis,

(4) adanya suatu sistem hukum dan, (5) adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

Semua ini tidak boleh menyimpang dari prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan

dari, oleh dan untuk rakyat, hal mana menyimpulkan prinsip kekuasaan tertinggi

ditangan rakyat. Prinsip ini menjadi ukuran bagi semua tertib berlaku, termasuk tertib

hukum, sehingga dengan demikian memberikan dasar bagi prinsip “Kedaulatan

Hukum” dan kedaulatan hukum bersumber pada kedaulatan rakyat. Oemar Seno Adji

memberikan contoh sebagaimana penerapan dari adanya negara hukum, yaitu: 3

1. Dengan diakuinya hak-anak asasi manusia,
2. Trias politika,
3. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang
4. Adanya peradilan administratif pada teori rule of law,
5. Adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia,
6. Adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang ,
7. Adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya.

Unsur-unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri ada empat yaitu:4

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar
atas hukum atau peraturan perundang-undangan

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

3 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 38
4 Ibid, h.38
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Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda

dengan hukum bangsa lain.5

Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 menentukan:
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan penegasan dari
cita-cita the founding father, bahwa Negara Indonesian yang dicita-citakan adalah
sebagai suatu Negara hukum (rechsstaat) bukan Negara yang didasarkan atas
kekuasaan belaka (machtsstaat).6

Kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung
dari rechsstaat. Istilah rechsstaat mulai populer di Eropa sejak abab ke-XIX
meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah the rule of law mulai
populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan
judul Introduction to the study of Law of The Constitution. Dari latar belakang dan
system hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep rechsstaat
dengan konsep the rule of law, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak
dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduannya karena pada dasarnya kedua
konsep itu mengarahkan  pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.  Meskipun dengan sasaran yang sama,
keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.7

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan
berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau
konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi
kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai
konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik
beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi,
disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu,
secara historis dan praktis , konsep negara hukum menurut Alquran dan Sunnah atau
nomokrasi islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kotinental yang dinamakan

5 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada, 2013) h.
4

6 A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Malang: Setara
Press, 2015) h. 1

7 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2014) h.73
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rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (rule of law), konsep
socialist legality, dan konsep negara hukum pancasila.8

Konsep negara hukum di eropa kotinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte dengan menggunakan istilah
Jerman, yaitu “rechsstaat’. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara
hukum yang dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule
of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan
istilah ‘rechsstaat’ itu mencakup empat elemen penting yaitu:9

i. perlindungan hak-hak asasi manusia,
ii. pembatasan kekuasaan,
iii. pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan
iv. peradilan administrasi negara.

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara

Hukum yang disebutnya dengan istilah “the rule of law”, yaitu: 10

i. supremacy of law,
ii. equality before the law, dan

iii. (iii) due process of law.

Menurut Muhammad Tahir Azhary, dapat dirumuskan kembali ada 12 prinsip

pokok Negara  Hukum (rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas

prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri

tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum (the rule

of law ataupun rechtaats) dalam arti yang sebenar-benarnya. Ke-12 prinsip itu

adalah:

i. Diakuinya supremasi hukum

8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)  h. 1
9 Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Piana, dan Hukum

Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) h. 27
10 Ibid, h.28
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ii. Adanya persamaan dalam hukum
iii. Berlakunya asas legalitas
iv. Efektifnya pembatasan kekuasaan
v. Terjaminya independensi

vi. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak
vii. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara.

viii. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
ix. Dijaminya perlindungan hak-hak asasi manusia
x. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (democratic rule of law,

democratische rechtsstaat); dan
xi. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (welfare-rechtsstaat)

xii. Transparansi dan kontrol sosial.11

Menurut Von Savigny:12 Hukum adalah pernyataan jiwa bangsa – Volksgeist-
karena pada dasarnya hukum tidak dibuat oleh manusia, tetapi tumbuh dalam
masyarakat, yang lahir, berkembang dan lenyap dalam sejarah. Dalam pembentukan
hukum perlu pula diperhatikan cita-cita bangsa dan nilai-nilai yang terdapat dalam
bangsa tersebut.

Selanjutnya manusia dalam kehidupan itu tiada terlepas dari pergaulannya

dengan manusia lain sesamanya, ia sebagai warga masyarakatnya harus tunduk pada

hukum.13

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik

adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

11Ibid, h. 29
12 Abdul Ghofur Anshori, Sobi Malian, Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Guru

Besar Ilmu Hukum dan Filsafat), (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017) h. 71
13 Sjachran Basah, Hukum Tata Negara Perbandingan, (Bandung: PT. Alumni, 2012) h. 33
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kolusi, dan nepotisme, dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas

umum penyelenggaraan negara meliputi:14

1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara negara.

2) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara
negara.

3) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Telah disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan

konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karena itu, terdapat rumusan yang

beragam mengenai asas-asas tersebut. Meskipun demikian, dalam buku ini tidak

dibicarakan mengenai rumusan yang beragam itu, namun hanya memuat asas-asas

umum pemerintahan yang baik yang telah dirumuskan oleh para penulis Indonesia,

14 Ibid, h. 254
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khususnya Koentjoro Purbopranoto, Macam-macam asas-asas  umum pemerintahan

yang baik tersebut, adalah sebagai berikut :15

1) Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum
material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan
asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi
badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata
lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang
berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap
keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut
kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek
yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa
ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-
ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.
Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk
mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya.16

2) Asas keseimbangan
Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan
kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya
kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau
kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam
setiap kasus yang ada dan dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan
kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang
dilakukan orang yang berbeda akan dekenakan sanksi yang sama, sesuai
dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, asas ini menghendaki badan
pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan)
atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk
menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada
pelaksanaan wewenang bebas.17

4) Asas bertindak cermat

15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.244
16 Ibid, h.246
17 Ibid h. 247
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Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat
dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga
tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan
ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti
semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan
mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang
berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari
ketetapan.18

5) Asas motivasi untuk setiap putusan
Asas Motivasi untuk Keputusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus
mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan
ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat
mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat
mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan
hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

6) Asas jangan mencampurkan adukan wewenang
Setiap pejabat pemerintah memiliki  wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas.
Dengan wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-
tindakan hukum dalam rangka melayani mengatur warga negara. Kewenangan
pemerintah secara umum mencakup tiga hal; kewenangan dari segi material
(bevoegheid ratione material) kewenangan dari segi wilayah (bevoegheid
ratione loci), dan kewenangan dari segi waktu (bevoegheid ratione temporis).
Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan  baik dari segi materi, wilayah dan
waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang
sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.19

7) Asas permainan yang layak (fair play)
Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-
luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk
membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum
dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya
kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha
negara. Disamping itu, pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan
yang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

18 Ibid, h. 248
19 Ibid, h.252
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berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang
berkaitan dengan hak-hak warga negara.20

8) Asas keadilan atau kewajaran
Asas Keadilan dan Kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara
proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas
kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-
nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat
istiadat.

9) Asas menanggapi penghargaan yang wajar
Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargaan yang Wajar, asas ini
menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus
menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah
terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun
tidak menguntungkan bagi pemerintah.

10) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
Asas ini menghendaki agar kedudukan seseorang dipulihkan kembali sebagai
akibat dari keputusan yang batal atau asas ini menghendaki jika terjadi
pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti
rugi atau rehabilitasi.21

11) Asas perlindungan atas pandangan hidup
Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, asas ini
menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap
pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem
keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat.
Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan
norma-norma suatu bangsa.

12) Asas kebijaksanaan
Asas Kebijaksanaan, asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan
tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan
kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada perat perundang-undangan formal.22

13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum
Penyelenggaraan Kepentingan Umum, asas ini menghendaki agar pemerintah
dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum,
yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

20 Ibid, h.255
21 Ibid, h. 260
22 Ibid, h.262
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Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar
kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. 23

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat manusia. Dalam

setiap masyarakat, manusia selalu ada sistem hukum, ada masyarakat, dan ada norma

hukum (ubi societas ibi ius). Itu berarti, tata hukum harus mengacu pada

penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya

menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan antara hasrat individu yang

egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru

akan menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perseorangan dan hak

bersama. Oleh karena itu, manusia menjadi subyek hukum, menjadi penyandang hak

dan kewajiban terhadap hukum.24 Dengan hadirnya hukum didalam suatu masyarakat

akan menjadi alat kontrol bagi setiap orang agar tidak berbuat menyimpang dalam

artian berbuat sesuatu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil yang memungkinkan hukum dapat

berfungsi dengan semestinya. Kepastian dan keadilan hukum merupakan tuntutan

hakikat hukum itu sendiri, bukan sekedar tuntutan moral. Pasti dan adil mencirikan

hukum secara faktual. Suatu hukum yang tidak pasti dan adil, bukan hanya

menunjukkan hukum yang buruk, melainkan bukanlah hukum yang sebenarnya.

Hukum itu bernilai karena memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum.

Kepastian hukum juga harus terlihat manakala setiap orang dapat menuntut agar

23 http://dandyhernadypahusa.blogspot.com/2013/09/asas-asas-umum-pemetahan-yang-
baik_10.html diakses pada Tanggal 26 Februari 2019

24 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, t.th) h. 190
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hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan setiap pelanggaran hukum

akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum itu. Dalam hal ini aparat penegak

hukum bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, bukan mengikuti kepentingan

pihak-pihak tertentu.25 Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang

suku, ras, agama, sehingga asas perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat

tercapai dengan baik.

3. Otonomi Daerah dan Otonomi Desa dalam Pembangunan

Otonomi daerah, menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.26 Otonomi dalam konteks hubungan hiraerki dikaitkan dengan pembagian

kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai: Penyerahan kepada atau membiarkan

setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya

(wewenang mengatur dan mengurus asas, dan cara menjalankannya).

Rumusan di atas dimaksudkan untuk memberikan perbedaan antara asas otonomi

dan tugas pembantuan (medebewind), dalam menjalankan pemerintahan daerah, pasal

1 angka 9 UU Pemerintah daerah merumuskan tugas pembantuan sebagai berikut:

25 Ibid, h. 192
26 Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perubahan

atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
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Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi

kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada

Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 27 otonom dapat dikatakan sebagai

pelimpahan tugas dan wewenang suatu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Pelaksanaan Otonomi dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan sendiri

perihal pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pelayanan masyarakat dapat

meningkat, begitupun dengan pengembangan demokrasi. Ketika daerah otonom

menjalankan daerah otonominya, daerah otonomi tersebut dapat meningkatkan daya

saing beserta pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu, otonomi daerah juga dapat

menjadikan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah. Mengingat daerah

otonomi mempunyai banyak manfaat maka diperlukan adanya asas yang menjadi

dasar bagi pelaksanaan pemerintah daerah. Terdapat tiga asas otonomi daerah yang

dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Dearah yaitu asas desentralisasi, asas dekonstrasi dan asas tugas

pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan perlu mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya sebab wilayah itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan

daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus tersendiri seperti keadaan tanah,

27 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 254
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iklim, flora, fauna adat istiadat, kehidupan ekonomi, bahasa, tingkat pendidikan dan

lainnya.28

Prinsip utama otonomi daerah adalah kewenangan membuat keputusan sendiri

melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh Desa, dalam suatu

kesatuan wilayah pedesaan. Selayahnya Desa dipercaya untuk mengurus dirinya

sendiri dalam unit wilayah kelola Desa melalui aturan yang dibuat secara mandiri

semenjak masa lampau, cirri paling kuat pemerintahan desa tradisional di Indonesia

adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua ciri tersebut menjadi

modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial ketimbang modal keuangan.

Modal sosial sabagai potensi kemandirian dan sumber daya alam sebagai sumber

pendapatan merupakan landasan perkembangan ekonomi rakyat dan kemandirian

Desa guna mencapai otonomi.29 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

antara lain bahwa: salah-satu upaya pembangunan dalam rangka pembangunan

nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan

umum.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Tanah untuk kepentingan umum

sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan;

a. pertahanan dan keamanan nasional;

28 Nurman, Strategi Pembangunan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) h. 244
29 Ibid., h. 260
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b. jalan umum, jalan tol, trowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan
fasilitas operasi kereta api;

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

d. pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;
e. infrakstruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, stranmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah
l. fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruangan terbuka hijau publik;
m. cagar alam, cagar budaya;
n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta

perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum;30

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
Pembanguna untuk kepentingan umum sebagaimana Pasal 10 huruf  b sampai dengan
huruf r wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta.31

Kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya

dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Pembukaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4

yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia

30 Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Tanah untuk kepentingan umum

31 Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
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melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum32 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip

kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,

keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai

berbangsa dan bernegara. Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak

masyarakat atas tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada

negara berupa kewenangan untuk mengadakan peraturan, membuat kebijakan,

mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan

yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah sebagai berikut:33

a. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk
kepentingan umum dan pendanaannya;

b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:
1) Rencana tata ruang wilayah
2) Rencana pembangunan nasional/daerah
3) Rencana strategis
4) Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah

c. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan
semua pemangku dan pengampu kepentingan;

d. Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat;

e. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian
ganti kerugian yang layak dan adil.

Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:34

1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.

32 Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
33 Djoni Sumardi Gozali, Hukum Pengadaan Tanah (Asas Kesepakatan Dalam Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), (Yogyakarta: UII Press, 2017) h. 58
34 http://2frameit.blogspot.com/2012/04/beberapa-teori-tentang-pembangunan-dan.html diakses

pada tanggal 21 November 2018
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2. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan
daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Peran Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Hukum Islam

Al-qur’an juga mengatur bagaimana cara menjaga dan merawat apa yang telah

Allah swt., berikan kepada umat manusia dan senantiasa bersyukur atas segala

nikmat-Nya, sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Al-furqan/25:48-49.

                      
                 

Terjemahnya:

48. Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat
sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air
yang Amat bersih,35

49. agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan
agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami,
binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak…36

Penjelasan dari Al-furqan ayat: 48-49 adalah bahwa manusia haruslah  selalu

mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt., tentunya nikmat

tersebut senantiasa kita jaga, kita rawat, kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita

35 Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf  dan Terjemah, Cet Ke-10 (Bandung: CV.
Penerbit Diponegoro, 2014) h.364

36 Ibid, h. 364
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masih dapat menikmati atas apa yang diberikan-Nya.37 Terkadang pembangunan

tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam sehingga

hasil kedepannya menimbulkan permasalahan yang berujung kerugian atau

kemudaratan. Oleh sebab itu, apabila nanti kita menjadi seorang pemimpin di dalam

masyarakat maka kita jangan hanya berpedoman pada hukum positif saja tetapi kita

juga berpedoman pada nilai-nilai agama agar tujuan yang kita capai dapat terwujud

baik dunia maupun akhirat. Kita meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta  alam

semesta, zat maha benar, maka tanamkan di dalam hati kita masing-masing apapun

yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan Tuhan lah yang lebih kita takuti

melebihi apapun yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu akan selamat,

sebagaimana firman Allah swt., dalam QS Al-a’raaf /7:56.

                   
    

Terjemahnya:

56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik….38

Seseorang yang beriman akan senantiasa takut kepada Allah swt., dengan rasa

takut itulah Ia tidak berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt., dan

37 http://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/06/al-qur-tentang-tata-ruang-dan.html?m=1
diakses pada tanggal 18 Februari 2019

38Departemen Agama Republik Indonesia, Opcit.,, h.157
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selalu mendekatkan diri dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah swt., dalam

Q.S. Al-baqarah/2:112.

                    
  

Terjemahnya:

112. (tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada
Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya
dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih
hati….39

Barang siapa yang menjadi pemimpin atau diberi sebuah amanah maka berbuat

baiklah dan selalu menyerahkan diri kepada Allah agar dalam mengemban jabatan

tidak didasari atas hawa nafsu. Kepala Desa merupakan seorang pemimpin di dalam

lingkup pemerintahan Desa, oleh sebab itu dalam memimpin harus mampu

memimpin bawahannya dengan berpegang teguh dengan hukum Allah SWT., yang

terkandung dalam Hukum Islam dan juga hukum positif. Hukum Islam yang terdiri

dari rangkaian kata “hukum” dan “Islam” secara tegas baik dalam bentuk ma’rifah

maupun nakirah, disebutkan di 24 ayat dalam Al-Qur’an, namun tidak satu pun dari

ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan rangkaian kata “Hukum Islam”. Yang biasa

digunakan adalah syari’at Islam atau hukum syar’i. Dalam Al-Qur’an menggunakan

istilah syariah dalam arti al-din (agama), dengan pengertian jalan yang telat

ditetapkan Tuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya kata tersebut diartikan

39 Ibid, h. 17
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dengan cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah.40 Secara

harfiah syari’ah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai.

Penggunaannya dalam al-qur’an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa

kemenangan. Dalam terminologi ulama Usul al-Fiqh, syari’ah adalah titah (khitab)

Allah yang berhubungan dengan perbuatan  mukallaf (muslim, balig, dan berakal

sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau

penghalang).41

Hukum Islam bersumber dari Al-qur’an dan Hadits. Al-qur’an dan Hadits

sebagai rahmatan  lil’alamin keselamatan bagi seluruh umat manusia. Al-qur’an dan

hadist menjadi sumber hukum umat manusia dalam  menjalankan segala aktivitas

kehidupan yang mengatur secara konferehensif (lengkap) baik di dunia maupun di

akhirat. Al-qur’an juga mengatur bagaimana seorang pemimpin dalam menjaga serta

menjalankan kekuasaannya sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. An-nisa/4:59.

                       
                     
  

Terjemahnya:

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

40 Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
h.19

41 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003) h.3
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(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya…42

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang-orang yang beriman kepada Allah

swt., dan Rasulnya, apabila sedang berbeda pendapat, ide, gagasan maka kita harus

kembali kepada Al-qur’an dan Hadits sebagai pedoman dan  petunjuk hidup umat

manusia, kita meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-qur’an merupakan

kebenaran, lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat

kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak

yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, Dengan kata lain,

tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun

jasmani individual dan sosial. Kemaslahatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya

untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat

kelak.43 Oleh sebab itu apabila kita diberi amanah menjadi seorang pemimpin

janganlah kita terlena dengan kedunian sesungguhnya hal tersebut membawa kita

kepada kesesatan.

Allah swt., menurunkan syari’at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan

manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.44 Tujuan hukum

Islam (maqashid al-syari’ah) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirinci kepada

42 Departemen Agama Republik Indonesia, Opcit., h. 87
43 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 61
44 Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata

Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h.  65
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lima tujuan yang disebut al-maqasid al-khamsah atau al-kulliyat al-khamsah. Lima

tujuan itu adalah, Pertama : Memelihara agama (hifdz al-din). Agama adalah sesuatu

yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi

dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman,

pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadat shalat, puasa, haji dst, dan

mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara jiwa.45

Kedua : Memelihara Jiwa (hifdz al-nafs). Untuk tujuan memelihara jiwa Islam

melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan

tersebut diancam dengan hukuman qishash. Ketiga : Memelihara akal (hifdz al-aql).

Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah pertama : manusia telah

dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan makhluk lain, dan kedua :

manusia dianugrahi akal. Oleh karena itu akal perlu dipelihara, dan yang merusak

akal-perlu dilarang. Aplikasi pemeliharaan akal-ini antara lain larangan minum khamr

(minuman keras), dan minuman lain yang dapat merusak akal, karena khamr dan

minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal-manusia. Keempat :

Memelihara keturunan (hifdz al-nasl. Untuk memelihara kemurnian keturunan, maka

islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lain

yang mengarah kepada perzinahan tersebut. Kelima : Memelihara harta benda dan

kehormatan (hifdz al-mal-wa al-‘irdh). Aplikasi pemeliharaan harta antara lain

pengakuan hak pribadi, pengaturan mu’amalat seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai

dsb. Pengharaman riba, larangan penipuan, larangan mencuri, ancaman hukuman bagi

45 Ibid, h. 66
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pencuri dsb. 46 Dari kelima rincian Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan

bahwa kepemimpinan masuk dalam kategori memelihara keturunan dan memelihara

harta yang dimana melarang kemaksiatan atau perbuatan buruk yang menjadikan

manusia berada pada kesesatan seperti menjadi pemimpin yang munafik atau tidak

jujur, kemudian dalam memelihara harta Islam melarang memakan uang yang

didapatkan dengan cara yang haram seperti mengambil hak orang lain.

Prinsip-prinsip (al-mabda) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau

pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu

adalah:

1. Mengesakan Tuhan (tauhid), semua manusia dikumpulkan dibawah
panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu: La Ilaha Ilallah

2. Manusia berhubungan langsung dengan Allah
3. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap

orang lain
4. Persamaan (al-musawah)
5. Kemerdekaan atau kebebasan
6. Amar ma’ruf nahi munkar
7. Tolong menolong (Ta’awun)
8. Toleransi (Tasamuh)
9. Musyawarah
10. Jalan tengah (ausath, wasathan) dalam segala hal
11. Menghadapkan pembebanan (khitab, taklif) kepada akal.47

Konsep kepemimpinan dalam Hukum Islam menurut etimologi adalah imamah

bentuk mashdar dari kata kerja (amma) yang artinya mendahului mereka.48 Secara

terminologi, ulama mendefinisikan (Al-Imamah) dengan sejumlah definisi yang

46 Ibid, h. 67
47 Ibid, h. 64
48 Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah ‘Uzhma Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Hukum,

Tujuan, Suksesi, Impeachment, Syura, Hak & Kewajiban Pemimpin, Ahlul Halli Wal’ Aqli, dll,
Cetakan Ke-I, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 37
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berbeda-beda. Menurut Al-Allamah Ibnu Khaldun mendefinisikan sebagai berikut,

“Imamah adalah membawa (mengatur) seluruh umat berdasarkan pandangan syariat

dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan duniawi

yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab, menurut Syari’ (Pembuat Syariat),

penilaian atas semua permasalahan di dunia dikembalikan pada maslahat-maslahat

ukhrawi. Pada hakikatnya, ia (imamah) adalah pengganti dari Pemilik Syariat dalam

menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).49

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap

keyakinan adanya kekuatan ghaib, luar biasa atau supranatural yang berpengaruh

terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam.50

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada

orang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan

lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan

untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau

manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan

(sertelah melalui proses yang panjang). Sebagaimana tujuan Allah SWT.,

49 Ibid., h.39
50 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1
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menciptakan manusia di dunia sebagai pemimpin (khalifah),51 firman Allah SWT.,

dalam Q.S. Al-Baqarah/2:30.

                      
                 

Terjemahnya:

30. 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."…52

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT., ingin menjadikan seorang

khalifah atau seorang pemimpin di muka bumi, sesungguhnya Allah maha

mengetahui segalanya apa yang tidak diketahui oleh seluruh makhluk ciptaannya.

Pemimpin adalah seorang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan mempunyai

pengetahuan  serta informasi yang berarti bagi peningkatan kinerja dalam organisasi

mereka. Allah menjadikan penguasa di bumi ini untuk saling memberikan pelayanan

terbaik,53 sebagaimana firman Allah SWT., dalam Q.S. Al-An’am/6:165.

51 Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Edisi Ketiga,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 1

52 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul Ali,
Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 6

53 Veithzal Rivai, Op,cit., h. 68



39

                     
              

Terjemahnya:

165. dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat,
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya
Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang…54

Maksud ayat di atas adalah Allah SWT., menjadikan pemimpin-pemimpin di

muka bumi ini adalah untuk menguji keimanan seorang memimpin ketika diberikan

sebuah jabatan, dan barang siapa yang manjalankan kepemimpinan sesuai dengan

hukum Allah maka ia akan selamat, dan barang siapa yang menyalahgunakan

kepemimpinannya niscaya siksaan Allah amat cepat terjadi dan amat pedih, dan jika

kamu bertaubat maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Perbedaan

Kepemimpinan dan pemimpin: Kepemimpinan adalah suatu peranan dan juga

merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan pempimpin

anggota dari suatu perkumpulan yang diharapkam mampu mempergunakan

pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok yang disertai

dengan penuh kejujuran. Pemimpin yang juju ialah seorang pemimpin dan bukan

seorang yang menggunakan kedudukan untuk memimpin.55

54 Departemen Agama Republik Indonesia, Opcit.., h.150
55 Veithzal Rivai, Opcit., h.95
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Kepemimpinan islam atau sistem kepemimpinan islam, dalam perspektif umat

islam merupakan sesuatu yang harus ditaati dan bersifat pasti sebagai bentuk

pemerintahan tertinggi. Tidak kukuh keimanan seseorang muslim bila tidak

mengakui legalitasNya dan patuh kepadaNya. Pengertian tersebut bisa saja

memotivasi seorang penguasa melakukan apa saja yang diinginkannya (hak

tasharruf) terhadap rakyat yang dipimpin56 Menjadi seorang pemimpin tidak mudah,

karena tanggung jawabnya sangat berat, dan tanggung jawab tersebut akan diminta

pada hari kemudian. Kekuasaan dan pemimpin mempunyai hubungan yang sangat

erat, dengan memiliki kekuasaan pemimpin memperoleh alat untuk memengaruhi

para pengikutnya. Sebagaimana firman Allah SWT., pada Q.S. Ali Imran/3:26.

                      
            

Terjemahnya:

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan
dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau
kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan
Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu…57

Maksud ayat di atas adalah setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan

yang sama untuk menjadi pemimpin asalkan memenuhi ketentuan dan mendapatkan

56 Rusydi Sulaiman, Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam, Cetakan ke-1,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 211

57 Departemen Agama Republik Indonesia, Opcit., h. 53
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kepercayaan masyarakat. orang yang mendapat kesempatan untuk memimpin atau

menduduki sebuah jabatan maka ia harus menjalankan kepemimpinannya dengan

amanah karena kepemimpinan dan kekuasaan merupakan titipan dari Allah SWT.,

segala sesuatunya merupakan milik-Nya, yang mengatur semua makhluk dan

melaksanakan semua apa yang dikehendaki-Nya. Dialah yang berkehendak untuk

menganugerahkan kekuasaan atau mencabutnya, memuliakan atau menghinakan

siapapun yang dikehendaki-Nya.
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