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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kedudukan al-Qur’an sangat penting peranannya baik dalam perspektif 

hukum dan perundang-undangan serta pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di 

Indonesia. Hal ini selain didasari oleh kenyataan bahwa, mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam juga mengingat fungsi al-Qur’an bagi umat muslim 

khususnya merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam (Shihab, 2008:23). 

 Al-Qur’an dalam konteks yang lebih universal diakui merupakan pedoman 

hidup bagi seluruh umat di muka bumi yang senantiasa mampu beradaptasi dengan 

segala bentuk perkembangan peradaban manusia.  

Pentingnya pemahaman dan pendalaman pengetahuan (literasi) mengenai 

al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan sumber dari segala sumber hukum Islam 

sejalan dengan Surah al-Maidah ayat 48 sebagai berikut: 

َواَنْ زَْاََناِلَْيَك اْلِكَتَب ِِب ْلَْقِ  ُمَصدِ  قًا لِ َما َبْْيَ َيَد يِْه ِمَن اْلِكَتِب َو ُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَا  

نَ ُهْم ِبَآ اَ نْ َز َل ا هللُ َو الَ تَ تَِّبْع اَْهَوآءُهْم َعمَّا َجآَءَك ِمْن ا ْلَْق  ِلُكل    َجَعْلَنا    ْحُكْم بَ ي ْ

ُلَو ُكْم ِفْ َمآ اَتُكْم فَا ْسَتِبُقْوا ُ ََلََعَلُكْم اُ مًَّة وَّا ِحَدًةوََّلِكْن ل ِيَ ب ْ َها ًجا َو َلْو َشآءَاَّللَّ ا   ِمن ْ

 ِِ ُتْم ِفْيِه ََتَْتِلُفْو َن ًعا فَ يُ نَ بِ ُئُكْم ِبَا ُكن ْ ي ْ  ْلَْْْيَ ِت اِ ََل اَّللََّ َمْر ِجُعُكْم َجَِ

Terjemahannya: Dan kami telah menurunkan kepadamu al-Quran dengan 

membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 

diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka 

putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah 

datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamukami berikan aturan dan 

jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu 

umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
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kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah 

kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu 

perselisihkan itu (Departemen Agama RI, Karya Utama. 2000). 

 

 Menyadari arti penting al-Qur’an dalam kehidupan umat manusia, maka 

Pemerintah melalui beberapa kementerian menerapkan kebijakan secara nasional 

dengan tujuan membumikan nilai kandungan al-Qur’an. Beberapa provinsi maupun 

kabupaten-kota melalui kewenangan otonominya, menjawab kebijakan tersebut 

melalui berbagai model  dalam berbagai bentuk program yang dilandasi dengan 

Peraturan Daerah sesuai spesikasi daerahnya masing-masing. Meskpiun demikian, 

berdasarkan hasil riset dari Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) pada tahun 2018 ditemukan 

bahwa: 

Dari sekitar 225 juta penduduk di Indonesia yang 87, 2 persen adalah Muslim 

sebagian besar masih belum bisa baca-tulis (buta huruf) al-Qur’an. Dari angka 

statistik masih tercatat sekitar 65 persen masyarakat muslim Indonesia buta 

huruf Al-Qur’an (Hidayatullah, 2020). 

 

Tingginya persentase buta aksara tersebut, juga disampaikan oleh Menteri 

agama, Fachrul Razi pada acara peluncuran publikasi Musabaqah Tilatil Qur’an 

(MTQ) Nasional XXVII di Sumatera Barat pada hari Selasa, 28 Juli 2020. 

Sebagaimana dilansir oleh harian Terkini (Terkini.id, 2020), Menteri Agama 

menyatakan bahwa jumlah warga yang melek huruf al-Qur’an juga akan 

berbanding lurus dengan tingkat pemahaman penghayatan yang berasal dari al-

Qur’an. Oleh karena itu ia berharap agar pada momentum MTQ Nasional XXVIII 

di Padang pada 12-21 November 2020 dapat menjadi tonggak baru memberantas 

buta aksara al-Qur’an. 

Sejalan dengan penelitian IIQ, Berdasarkan hasil riset Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada seluruh sekolah di Indonesia ditemukan bahwa:  
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Hingga akhir tahun, 2020 Sebanyak 11 provinsi di Indonesia tercatat memiliki 

persentase buta aksara masih di atas rata-rata nasional, yaitu sekitar 2,07 

persen. Provinsi  dengan angka buta aksara tertinggi yaitu Papua sebanyak 

28,75 persen, NTB sebanyak 7,91 persen, NTT sebanyak 5,15 persen, Sulawesi 

Barat 4,58 persen, Kalimantan Barat 4,50 persen, Sulawesi Selatan 4,49 persen, 

Bali 3,57 persen, Jawa Timur sebanyak 3,47 persen, Kalimantan Utara 2,90 

persen, Jawa Tengah 2,20 persen dan Sulawesi Tenggara 2,74 persen 

(Republik.co.id, 2020). 

 

Data tersebut menunjukan bahwa provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 

persentase angka buta aksara al-Qur’an yang relatif cukup tinggi. Kenyataan ini 

sangat memperihatinkan dan perlu segera dilakukan upaya-upaya yang strategis 

untuk mengatasi permasalahannya. Spesifik di Kota Kendari, pemerintah kota 

menerapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-

Qur’an pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam. Semenjak ditetapkan 15 

September 2005, eksitensi maupun aktualisasi Peraturan Daerah ini masih masih 

memiliki kelemahan dan permasalahan mendasar dalam pelaksanaannya. Sehingga 

masih membutuhkan pembenahan dan ditinjau ulang agar program ini dapat 

berjalan secara optimal dan memberikan output yang maksimal. Proses 

pembenahan ini idealnya mengacu pada dinamika yang senantiasa berkembang di 

kalangan masyarakat sekaligus hendaknya efektif dalam mengatasi permasalahan 

yang sesungguhnya sedang dihadapi. 

Berdasarkan hasil penelusuran awal peneliti di lapangan terutama studi 

kepustakaan dokumen Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005, ditemukan bahwa, 

dari aspek isi (konten) misalnya, Peraturan Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Bab 

dan 16 (enam belas) pasal cenderung belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan 

program bebas buta aksara al-Qur’an. Menurut asumsi peneliti, terdapat beberapa 

pasal yang masih membutukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat 

kota Kendari. Salah satu contoh kongkrit terdapat .pasal 6 yang disebutkan 
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persyaratan wajib bebas buta aksara al-Qur’an hanya diperuntukan pada kalangan 

tertentu saja dan masih bersifat umum. Demikian pula sangsi yang diberikan masih 

bersifat umum dan belum dijelaskan secara detail dan mudah dimengerti.  

Kenyataan ini juga diakui oleh beberapa anggota DPRD periode 2019-2024 

selaku lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam merancang, 

menetapkan, menyusun anggaran dan sekaligus mengawasi berbagai peraturan 

daerah.  Khusus mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005, hingga saat ini 

diakui belum ditinjau ulang, hal mana pihak DPRD masih berfokus pada peraturan 

peraturan perioritas lainnya. Pihak DPRD juga menyadari bahwa pada aspek 

sosialisasi, masih dirasakan belum maksimal, sehingga masih banyak masyarakat 

muslim di kota Kendari yang  belum mengetahui keberadaan Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2005 ini.  

Pelibatan partisipasi masyarakat juga masih sangat kurang terutama dalam 

melibatkan secara aktif lembaga-lembaga terkait membantu terselenggaranya 

program bebas aksara al-Qur’an. Selama ini, pelibatan Lembaga formal (sekolah) 

maupun informal seperti Badan Kordinasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia, 

(BKPRMI), Badan Kontak Majelis Ta’lim (BMT), termasuk Taman Pengajian al-

Qur’an diperhadapkan pada masalah pengaggaran dan faktor-faktor lainnya. 

Sementara harus diakui, peran kelembagaan ini sangatlah penting dalam 

menyukseskan program.  

Berdasarkan berbagai ilustrasi permasalah Peraturan Daerah Nomor 17 

Tahun 2005 sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk menghasilkan naskah akademik yang dibutuhkan sebagai 

referensi atau pijakan ilmiah. Berbagai riset yang dilakukan dimaksudkan agar 
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penetapan peraturan daerah secara umum senantiasa bersumber dari aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat. Pelibatan akademisi dan lembaga terkait dan pemangku 

kepentingan lain (stake holder) untuk membantu DPRD dalam merancang, dan 

menetapkan peraturan daerah diharapkan dapat membatu Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 17 Tahun 2005 serta berbagai peraturan daerah lainnya.  

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan subyek sasarannya pada institusi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari serta di khususkan pada upaya 

mengkaji Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2005. Fokus peneliian ini 

ditetapkan dengan pertimbangan bahwa DPRD Kota Kendari merupakan institusi 

yang merancang, menetapkan, menyusun anggaran, prosedur penerapan sekaligus 

mengawasi dan mengevaluasi sejauh mana Peraturan Daerah diterapkan pada 

masyarakat Kota Kendari.  

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan atau fokus penelitian di atas, rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang 

bebas buta aksara al-Qur’an pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam di Kota 

Kendari? 

2. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 dalam 

perspektif Muqashid al-Syariah? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 Tentang bebas buta aksara 

al-Qur’an pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam Di Kota Kendari. Adapun 

tujuan khusunya dapat di uraikan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 

Tentang bebas buta aksara al-Qur’an pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam 

di Kota Kendari. 

2. Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 dalam 

perspektif Muqashdul al-Syariah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sasaran yang ingin dicapai hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi manfaat bagi berbagai pihak yang terkait antara lain: 

1. Bagi Pemerintah Kota Kendari, rekomendasi strategi dari hasil penelitian dapat 

ditindaklanjuti dalam merncang peraturan turunan dalam bentuk SK Walikota 

atau lainnya sebagai upya mengatasi masalah, menciptakan inovasi dalam 

menyukseskan program di Kota Kendari, 

2. Bagi para pemangku kepentingan, perorangan maupun kelembagaan,  

penelitian ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Bebas Buta Aksara al-

Qur’an pada usia sekolah maupun masyarakat     

3. Bagi masyarakat, skripsi ini dapat digunakan sebagai upaya membangun 

kesadaran hukum dan partisipasi public atas hukum dan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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4. Bagi pihak akademisi, khususnya di lingkup IAIN Kendari penelitian ini 

sumber referensi kepustakaan sekaligus dapat dijadikan acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang memilih obyek penelitian yang sejenis. 

1.6 Definisi Opersional 

Definisi operasional merupakan upaya interpretasi (pemahaman, 

terjemahan) atas judul penelitian. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahan persepsi dalam proses yang dilakukan di lapangan penelitian. Definisi 

operasional penelitian diuraikan sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah upaya menerapkan, melaksanakan dan atau 

mengoperasionalkan fungsi, tugas atau kewenangan seseorang atau lembaga 

tertentu (Yasin, 1997:352). Implementasi dalam penelitian ini dimaksudkan 

adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 yang ditetapkan 

oleh DPRD dan pemerintah Kota Kendari. 

2. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005, yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah salah satu peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota 

Kendari mengenai program bebas buta Aksara Al-qur’an pada Usia Sekolah 

dan masyarakat Islam.  

3. Bebas Buta Aksara al-Qur’an yang dimaksud adalah berbagai program 

pemerintah Kota Kendari sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 dalam 

upaya melepaskan diri dari ketidak-mampuan membaca dan menulis huruf al-

Qur’an, khususnya pada usia Sekolah maupun masyarakat Islam lainnya  

4. Muqashidul al-Syariah adalah hukum atau peraturan yang berlaku dalam 

perspektif hukum Islam yang dalam penelitian ini difokuskan analisisnya pada 

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 
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5. DPRD Kota Kendari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

elemen dalam sistem termasuk struktaur keanggotaan DPRD Kota Kendari 

Periode tahun 2018-2024. 

 


