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ABSTRAK 

 

Laras Sati , NIM. 1730203038 Judul Skripsi “Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan Kemiskinan Perspektif 

Siyasah Dusturiyah”Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021. 

 Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan yang 

ditinjau dari siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kabupaten tanah datar dalam 

penanganan kemiskinan yang terjadi di Kaupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan 

terhadap bahan pustaka yaitu buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan 

kebijakan pemerintah dalam penanganan kemiskinan perspektif siyasah dusturiyah. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kegiatan mencari dan 

mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang 

relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dari 

penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan pertama, Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan yang dimuat dalam Peraturan 

Bupati No 8 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Tahun 2017-2021 masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa 

program-program atau kebijakan yang diambil dan disalurkan kepada masyarakat 

masih belum merata atau tidak tepat sasaran dan masih ada juga masyarakat yang 

menerima bantuan ini menyalahgunakan bantuan yang telah diberikan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Datar , sehingga kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar masih ada 

sampai sekarang.kedua, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam 

penanganan kemiskinan perspektif siyasah dusturiyah sudah sejalan dengan 

kebijakan-kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan kabupaten tanah datar 

telah sesuai dengan kebijakan yang pernah diambil oleh Khalifah Umar Bin Khattab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam, sebagai agama rahmatan lil’alamin mempunyai tanggung jawab 

besar untuk merespon masalah kemiskinan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, 

sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap 

problem kemiskinan. kekayaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT 

yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan adalah sebuah masalah, bahkan 

musibah yang harus dihilangkan (Sabda Ariyan, Skripsi, 2020:11). 

Kemiskinan sebagai bentuk ancaman dan merupakan masalah besar yang 

telah ada sejak dulu sampai sekarang terutama bagi Negara yang berpenduduk 

mayoritas Islam. Kemiskinan ini dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu 

dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan 

pelanggaran yang dapat membahayakan keluarga yang merusak moral dan 

akhlak. Untuk memanilisir bahaya-bahaya yang akan timbul akibat dari 

kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menyantuni 

anak yatim dan orang-orang miskin (M. Subari, Jurnal studi Islam, 15, April 

2020). 

Dalam konteks bernegara Islam disebut dengan Siyasah Dusturiyah. 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Siyasah  yang membahas masalah perundang-

undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-

undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 

negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 

tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas tentang konsep negara hukum 

dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara 

dan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Muhammad Iqbal, 2016: 177). 

Dalam ruang lingkup Siyasah dusturiyah persoalan ini termasuk kedalam 

kategori Siyasah Tanfidziyah yaitu persoalan pelaksanaan undang-undang atau 
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penerapan peraturan-peraturan dalam masyarakat, Islam juga mengajarkan 

kita untuk mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah dibuat 

oleh para pemimpin  selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat 

Islam yaitu Al-quran dan Sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS An-

Nisa’:59 

                                

                                 

          

 

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 baik akibatnya”. 

 

Nash ini menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib taat kepada 

Allah SWT dan Rasulullah SAW secara mutlak yakni dengan cara mengamalkan 

Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan wajib taat kepada ulil amri selama 

tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.  

Selain itu Juga dijelaskan dalam QS Al-Fajr: 17-19 yang menjelaskan 

bahwa Islam sangat memperhatikan persoalan kemiskinan.  

                                

             

 

Artinya:” Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak 

yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin. 

Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan 

(yang halal dan yang bathil)”. 
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Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya pelayanan umum dalam Islam, 

mengutuk mereka yang tidak memberikan hak orang-orang miskin dan lemah. 

Hal ini ini juga memperlihatkan bagaimana perhatian Islam mereka.  

Islam menginstruksikan untuk mengambil setiap langkah yang 

memungkinan untuk menolong mereka dan memperlihatkan kepada orang-orang 

kaya bahwa jika mereka tidak adil pada orang miskin dan orang lemah, maka 

mereka akan dimurkai oleh Allah SWT. Dalam Islam, pemerintah bertanggung 

jawab dalam menyediakan dana umum bagi orang-orang miskin dan lemah yang 

diambil dari kelebihan harta orang-orang kaya sehingga tidak ada seorang pun 

yang hidup dalam kelaparan atau tidak mempunyai sandang serta tempat tinggal 

(Umaima, Jurnal: 183). 

Langkah-langkah yang dilakukan Islam dalam mengatasi kemiskinan 

diantaranya: 

1. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer 

Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusai terdiri dari pangan, ] 

sandang dan papan. Terpenuhinya atau tidak ketiga kebutuhan tersebut 

selanjutnya menjadi penentu miskin atau tidaknya seseorang. Sebagai 

kebutuhan primer tentu pemenuhannya atas setiap individu tidak dapat 

ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu Islam memberikan jaminan atas 

pemenuhan kebutuhan ini. 

2. Pengaturan kepemilikan 

Pengaturan kepemilikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah 

kemiskinan dan upaya untuk mengatasinya. Syariat Islam telah mengatur 

masalah kepemilikan ini, sedemikian rupa sehingga dapat mencegah 

munculnya masalah kemiskinan. Bahkan pengaturan kepemilikan dalam Islam 

memungkinkan masalah kemiskinan dapat diatasi dengan sangat mudah. 
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3. Penyediaan lapangan kerja 

Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban Negara. Hal ini 

menyandar pada keumuman hadist Rasulullah SAW pernah memberikan dua 

dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda: 

“makanlah dengan satu dirham, sisanya belikan kapak, lalu gunakan ia waktu 

bekerja”. 

4. Penyediaan layanan pendidikan  

Syariat Islam telah mewajibkan Negara untuk menyediakan layanan 

pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat. Sebab pendidikan merupakan 

kebutuhan dasar bagi setiap rakyat. Layanan pendidikan ini akan 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan selanjutnya akan 

mewujudkan individu-individu yang kreatif, inovatif dan produktif. Dengan 

demikian kemiskinan kultural akan dapat teratasi (Melis, Jurnal Sosial dan 

Budaya Syar’i, 6, 2019: 185-186). 

Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, dan hal 

ini sudah diakui oleh banyak negara di dunia. Sebelum Merdeka banyak bangsa-

bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda dan Jepang yang 

mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, bahkan sejak merdeka masih saja 

bangsa asing mengeksploitasi hasil alam Indonesia. Selain sumber daya alam 

yang berlimpah Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang jumlahnya 

juga besar yaitu sekitar 220 jiwa, yang apabila kekuatan ini di manajemen 

dengan baik maka akan merupakan sumber penghasilan devisi negara yang 

cukup besar. Namun ironisnya Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya 

manusia justru menjadi negara termiskin nomor 3 di Dunia. Banyak yang 

mengatakan bahwa Indonesia kini dapat disamakan dengan Negara Ethopia 

karena banyaknya penduduk miskin di Indonesia (Yeni Salma Barlinti, Jurnal 

Lex Jurnalica, 3, Agustus 2007). 

Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan masalah penting yang 

melanda Negara ini baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kemiskinan itu 
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sendiri merupakan suatu keadaan saat ketidak mampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan 

kesehatan (https://id.m.wikipedia.org/wiki/kemiskinandiaksespada hari senin 

tanggal 28 juni 2021 jam 22.04). Badan pusat Statistik mencatat jumlah 

penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,24 juta orang dari total penduduk 

Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu usaha atau kebijakan dari pemerintahan 

Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. 

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu yang sangat penting karena 

merupakan masalah yang tidak dapat ditunda, harus menjadi prioritas utama 

dalam pelaksanaan pembangunan hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam 

mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan dan menjadi komitmenbersama yang 

harus dilakukan secara sistematis, lintas sektor, terpadu dan berkelanjutan. 

Dalam hal ini penguranagan angka kemiskinan di Indonesia sendiri sebenarnya 

tercatat dua kali mendapat apresiasi dalam hal pengurangan angka kemiskinan. 

namun demikian semenjak tahun 2011-2015 terjadi perlambatan penurunan 

angka kemiskinan. seperti yang kita ketahui kemiskinan itu sendiri merupakan 

permaslahan bangsa yang sangat mendesak dan memerlukan langkah-langkah 

yang sistematik, terpadu dan menyeluruh (Muhammad Iqbal, Skripsi, 2017: 2). 

Untuk menanggulangi kemiskinan ini diatur oleh negara dalam rangka 

memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak dan mengembangkan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, 

serta bertanggung jawab atas penyadiaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang 

layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 19454, maka dari itu diperlukan upaya-upaya nyata dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga miskin, bahwa 

kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidemensi (UUD RI 1955). 

Pemerintahan telah memberikan perhatian pada kemiskinan yang terjadi 

dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-

Undang Negara 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kemiskinan
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perundang-undangan di Indonesia) Pasal 27  ayat (2) dan Pasal 34. Pasal 27 ayat 

(2) berisi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan.” Dan Pasal 34 yang berisi “fakir miskin dan anak-anak 

yang terlantar dipelihara oleh negara.” 

Di Indonesia sendiri pemerintahan telah melakukan pembuatan peraturan-

peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penanggulangan 

kemiskinan dalam berbagai bidang. Undang-undang ini antara lain UU RI Nomor 

6 Tahun 1974 mengatur menganai tugas dan usaha yang harus dilakukan 

pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas 

pemerintah adalah: a). Menentukan garis kebijakan yang diperlukan untuk 

memelihara, memembimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; b). 

Memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta 

tanggung jawab sosial masyarakat; c). Melakukan pengamanan dan pengawasan 

pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial (UU RI Nomor 6 Tahun 1974). 

Selaian itu penanggulangan kemiskinan di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan 

kemiskinan yang diperbaharui dengan peraturan presiden nomor 96 tahun 2015 

tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 15 tahun 2010. Peraturan 

presiden tersebut mengamanatkan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas 

sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan 

baik itu ditingkat pusat maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Kebijakan percepatan kemiskinan menekankan 4 (empat)  strategi yaitu: a). 

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; b). Meningkatkan 

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c). Mengembangkan dan 

menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan d). Mensinergikan 

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. dalam pelaksanaanya 

penerapan strategi ini disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-

masing daerah. Melalui strategi ini diharapkan pelaksanaan kebijakan dan 

program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dapat berjalan secara 
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terkoordinasi dan terpadu antara upaya pemerintah bersama-sama dengan 

masyarakat dan swasta. Arah dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut 

dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari: 

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk 

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan 

kualitas hidup masyarakat miskin; 

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat 

kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; 

c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan 

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 

d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung 

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 

Di kabupaten Tanah Datar Persentase penduduk miskin tahun 2013 tercatat 

sebesar 5,77 persen menjadi 5,29 persen pada tahun 2014. Akan tetapi pada 

tahun 2015 persentase penduduk miskin kembali meningkat menjadi 5,82 persen. 

Namun demikian semenjak tahun 2016 persentase penduduk miskin turun 

menjadi hingga 5,68 persen, pada tahun 2017 persentase penduduk miskin 

sebanyak 5,56, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin sebanyak 5,32 

persen dan pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebanyak 4,66 persen 

dan pada maret 2020 angka kemiskinan menjadi 9,78 persen (Indikator 

Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Datar 2019). 

Melihat perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar 

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan beberapa kebijakan untuk 

menanggulangi kemiskinan yang ada berupa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021. 
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Dalam peraturan Bupati ini dijelskan bahwa strategi-strategi yang diambil 

Pemerintah Tanah Datar untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya: 

a. Program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga dan rumah tangga di 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015; 

b. Program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kabupaten Tanah 

Datar Tahun 2015;  

c. Program pemberdayaan masyarakat berbasis usaha mikro dan kecil di 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 

Namun faktanya di Tanah Datar yang peneliti temukan walaupun sudah 

dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahu 2017 Tenatang Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021, penduduk yang 

tergolong miskin jumlahnya masih ada dan meningkat di tahun 2020 sebanyak 

9,78 persen (BPS 2020). Untuk itu penulis tertarik membahas lebih lanjut tentang 

“Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam 

Penanganan Kemiskinan Perspektif Siyasah Dusturiyah”. 

 

B. Fokus penelitian 

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah mengkaji lebih lanjut 

tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam 

Penanganan Kemiskinan. 

 

C. Rumusan masalah 

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dan untuk mencapai sasaran, maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam 

penanganan kemiskinan? 

2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan? 
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D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kebijakan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan Siyasah 

Dusturiyah terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam 

penanganan kemiskinan. 

 

E. Manfaat dan luaran penelitian 

Adapun manfaat penelitian dan luaran penelitian dalam penelitian yang 

dilakukan ini yaitu: 

1. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mengetahui dan 

menggali perundang-undangan di Indonesia dan Siyasah Dusturiyah terhadap 

kebijakan pemerintah dalam penanganan kemiskinan. 

2. Luaran Penelitian 

Luaran dari penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil 

penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah. 

 

F. Defenisi Istilah 

Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan atau rangkaian 

konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, 

organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud 

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran 

(https://kbbi.web.id/bijak.html diakses pada hari senin tanggal 28 juni 2021 pada 

jam 22.13). Kebijakan yang penulis maksud disini adalah kebijakan yang diambil 

oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan mengenai dan penggarapan 

(https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penanganan.html diakses pada hari 

https://kbbi.web.id/bijak.html
https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penanganan.html
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senin tanggal 28 juni 2021 pada jam 22.16 ). Penanganan yang penulis maksud 

adalah proses. Cara, perbuatan dan penggarapan yang dilakukan oleh 

pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar. 

Kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya 

dapat memenuhi makanan, pakaian dan perumahan yang sangat diperlukan untuk 

mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Kemiskinan yang penulis 

maksud adalah keadaan masyarakat yang tergolong kedalam kategori miskin 

yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar. 

Siyasah Dusturiyahadalah bagian siyasah  yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas konsep-konsep 

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-

undangan), lembaga demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep 

negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan 

warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Muhammad 

Ikbal, 2016:177). 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Kebijakan 

a. Pengertian Kebijakan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak 

(tentang pemerintahan dan organisasi), pernyataan, cita-cita, tujuan, 

prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 

sasaran. 

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk 

menunjukan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu 

kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal 

penting yakni: 1). Tingkat hidup masyarakat meningkat, 2). Terjadi 

keadilan, 3). Diberikan peluang aktif partisipatif masyarakat, dan 4). 

Terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Neong Muhadjir, 2000:15). 

Menurut Uddin B, Sore dalam bukunya kebijakan publik (2017:5) 

mengutip pernyataan Said Zainal Abidin kebijakan publik dapat dibagi 

menjadi tiga tingkatan: 

1) Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat 

negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang 

bersangkutan. 

2) Kebijakan pelaksanaan yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan 

umum. 

3) Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah 

kebijakan pelaksanaan. 
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Menurut Aswardi dalam skripsinya yang berjudul Implementasi 

program beras miskin (raskin) di kecamatan tanete riattang barat 

kabupaten bone (2014:32) mengutip pendapat dari Edi Suharto 

mendefenisikan kebijakan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang 

dirincikan oleh para pelaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang 

membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). 

Menurut Neong Muhadjir kebijakan merupakan upaya 

memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam kebijakan setidaknya 

harus memenuhi empat hal penting yakni: 1). Tingkat hidup masyrakat 

meningkat; 2). Terjadi keadilan: By the law, social justice dan peluang 

prestasi dan kreasi individual; 3). Diberikan peluang aktif partisipasi 

masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan 

implementasi); dan 4). Terjaminnya pengembangan berkelanjutan 

(Neong Muhadjir, 2000:15). 

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk,dan 

program, dalam sebuah negara kebijakan dianggap sebgai rangkaian 

tindakan yang deikembangkan oleh badan atau pemerintah yang 

mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau 

sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.  

 

b. Prinsip-prinsip kebijakan publik 

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan 

kepemerintahan, menurut Nugroho (2004:100-105), pada dasarnya 

terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: cara merumuskan kebijakan publik 

(formulasi kebijakan), cara kebijakan publik diimplementasikan dan 

cara kebijakan publik dievaluasi. 

Subarsono mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli 

mengenai implementasi kebijakan salah satunya, yaitu: dalam 
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pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variabel, yaitu: 

1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementasi kebijakan masyarakat agar 

implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan mana yang 

menjadi tujuan dan sasaran sehingga mengurangi distorsi 

implementasi. 

2) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 

berjalan secara efektif sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya 

manusia. 

3) Disposisi, adalah waktu dan karakteristik yang dimiliki implementor. 

4) Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam 

organisasi yang menunjukan adanya pembagian kerja serta adanya 

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 

diintegrasikan (A.G.Subarsono,2008:89). 

 

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Tahap-tahap kebijakan publik menurut (Sahya Anggara, 2014: 

120-121) adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan Agenda 

Agenda Setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat 

strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada 

ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda 

publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan 

status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam 

agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya 

publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam agenda setting juga 
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sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan 

diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan 

seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi 

kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.  

Adapun tahap proses penyusunan agenda kebijakan menurut 

Anderson antara lain private problems, public problems, issues, 

systemic agenda, dan institusional agenda. Penyusunan agenda 

kebijakan diawali dari suatu masalah (problems) yang muncul 

dimasyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seorang sebagai 

masalah pribadi (private problem). Masalah pribadi merupakan 

masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas atau hanya 

menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung, 

kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik (public 

problem) (Sahya Anggara, 2014:122). 

2) Formulasi kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut 

didefenisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu 

masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, tiap-tiap alternatif 

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah.  

3) Adopsi/legitimasi kebijakan 

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur 

oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan 

pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan 

pemerintah adalah sah. Dukungan untuk rexim cenderung berdifusi 
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cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah 

yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. 

Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. 

Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. 

4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan 

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi dan dampak (Budi Winanmo, 

2008:225). Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan 

fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada 

tahap akhir. Tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. 

Dengan demikian evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan 

masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan 

masalah kebijakan, implementasi dan tahap dampak kebijakan. 

 

d. Kebijakan yang Baik dan Benar 

Kebijakan yang baik itu harus memiliki 5 unsur yaitu: 1) Tujuan; 

2) Rencana; 3) Program; 4) Keputusan; dan 5) Efek atau dampak 

(Taufiqurokhman, 2014:150). 

Selain itu kebijakan yang baik dan benar juga dilihat dari empat 

poin, yaitu: 

1) Materi, adalah materi muatan yang terdapat dalam sebuah kebijakan 

atau peraturan. Menurut Eka Nam Sihombing yang mengutip 

pernyataan Hamid S. Attamini menyebutkan bahwa asas materi 

muatan peraturan perundang-undangan yang tepat digolongkan 

sebagai bagian dari asas formal. Alasan pentingnya asas materi 

muatan ini dikarenakan: 

a) Sebagai konsekuensi dari adanya tata urutan (hearki) peraturan 

perundang-undangan (setiap jenis peraturan perundang-undangan 
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yang baik harus diperhatikan mengenai materi muatan yang akan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

b) Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik 

harus diperhatikan mengenai materi muatan yang akan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

c) Materi muatan terkait dengan cara merumuskan norma, 

perumusan norma peraturan harus ditunjukan langsung kepada 

pengaturan lingkup bidang tugas masing-masing yang berasal dari 

pendelegasian peraturan perundang-undangan yang tingkatannya 

lebih tinggi atau sederajat. 

Materi muatan Peraturan Daerah berisi hal-hal yang merupakan 

kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka 

penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum 

diatasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. 

Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang 

pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau 

sebagian kepada pelanggar.Peraturan Daerah juga dapat memuat 

ancaman pidana kurungan (Harry Alexander 2006: 26). 

Tidak jauh berbeda didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan disebutkan bahwa: Materi muatan Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau 

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih 

tinggi. 

Disamping itu materi muatan Peraturan Daerah harus 

mengandung asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 
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12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan Pasal 6 sebagai berikut: 

a) Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 

ketentraman masyarakat. 

b) Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional. 

c) Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik 

(kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan 

Republik Indonesia. 

d) Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

e) Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi 

muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. 

f) Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda 

harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 

golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut 

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

g) Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara tanpa kecuali. 
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h) Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap 

materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, 

ras, golongan, gender atau status sosial. 

i) Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan 

Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

j) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap 

materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, 

keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan 

masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara (Bambang 

Setyadi 2007:3). 

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang 

terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan 

kepala daerah.DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 

daerah.Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah 

berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang 

berbeda.DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan 

pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi 

pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah.Dalam mengatur dan 

mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. 

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, 

kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam 

beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang 
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ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara 

terintegrasi (Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah). 

2) Pembuat Kebijakan 

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa 

peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.  

3) Pelaksanaan dari kebijakan 

Dalam tahap ini yang bertanggung jawab penuh terhadap 

pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan 

adalah pihak-pihak yang ditunjuk sebagai tim koordinasi kebijakan 

itu sendiri. Sebagai contoh sebuah kebijakan yang dibentuk oleh 

Bupati Kabupaten Tanah Datar tentang penanggulangan kemiskinan 

yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan ini setelah 

diundangkan adalah bupati itu sendiri selaku penanggung jawab tim 

koordinasi penanggulangan kemiskinan. 

4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

Pengawasan adalah pengawasan dalam arti controlling, ini 

adalah pengawasan dalam arti luas. (Sujamto, 1994:53) Selanjutnya 

menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia, Fungsi controlling itu 

dalam bahasa Indonesia mempunyai dua padanan, yaitu: Pengawasan 

dan pengendalian, pengawasan disini adalah pengawasan dalam arti 
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sempit, yang diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang 

semestinya atau tidak; sedangkan pengendalian pengertiannya lebih 

“forceful” daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau 

kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas 

atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.  

Pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah 

daerah meliputi pengawasan umum; pengawasan preventif; dan 

pengawasan represif. Pengawasan umum adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan 

tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. Pengawasan preventif mengharuskan 

setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok 

tertentu berlaku sesudah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam 

Negeri bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Tingkat I; 

dan Gubernur Kepala Daerah bagi peraturan daerah dan keputusan 

kepala daerah tingkat II. Sedangkan pengawasan represif 

menyangkut penangguhan atau pembatalan peraturan daerah yang 

bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan 

yang tingkatnya lebih tinggi. Pengawasan represif dapat dilakukan 

oleh pejabat yang berwenang terhadap semua peraturan daerah dan 

keputusan kepala daerah (C.S.T. Kansil, 1995). 

Sementara itu didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 41 Tahun 2001 menentukan bahwa Pengawasan Represif 

adalah Pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan Daerah, 

dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan oleh 

Gubernur selaku wakil Pemerintah. 
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Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 

dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi Pengawasan atas 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, agar pelaksanaan berbagai 

urusan pemerintahan didaerah tetap dapat berjalan sesuai dengan 

standar dan kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan Pengawasan terhadap peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah meliputi perda provinsi dan peraturan 

gubernur, perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dan 

peraturan desa dan peraturan kepala desa. Pengawasan dilaksanakan 

oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan (HAW. Widjaja: 2005: 284). 

Keppres Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 2 sampai dengan Pasal 

4 menentukan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan 

pengawasan masyarakat. 

Menurut Endang Soebari (2018) Kebijakan yang ideal terjadi 

ketika pembuat kebijakan seharusnya memiliki kearifan sebagai seorang 

filsuf raja, yang mampu membuat serta mengimplementasikan 

kebijakannya secara adil sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan 

umum tanpa melanggar kebebasan pribadi. Walaupun demikian, realita 

menunjukkan bahwa banyak keputusan kebijakan tidak mampu 

memaksimasi ketiga nilai tersebut di atas. Selain itu, tidak ada bukti 

pendukung yang cukup meyakinkan bahwa nilai yang satu lebih penting 

dari nilai yang lain. Oleh karena itu, keputusan kebijakan harus 

memperhitungkan multinilai (multiple values). Kesadaran akan 

pentingnya multiple values dilandasi oleh pemikiran ethical pluralism, 

yaitu dalam teori pengambilan keputusan disebut dengan istilah 

multiobjective decision making. 
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Pada tataran ini, para pembuat kebijakan idealnya memerhatikan 

semua dampak, baik positif maupun negatif dari tindakannya, tidak 

hanya bagi para warga unit geopolitik, tetapi juga warga yang lain, 

bahkan generasi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, proses 

pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab merupakan proses yang 

melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin 

organisasi profesional, para administrator, dan para politisi. Dalam fase 

formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses 

pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus 

kajiannya. Apabila melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan 

kebijakan publik, kebijakan publik yang dihasilkan akan miskin aspek 

lapangannya. Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek 

lapangannya akan menemui banyak persoalan pada tahap penerapan 

berikutnya. 

Menurut Nugroho SBM dalam jurnalnya yang berjudul  kebijakan 

publik yang pro publik (Nugroho SBM:5-6) Kebijakan Publik yang Baik 

(Pro Publik)Ada beberapa syarat agar kebijakan publik baik. Kebijakan 

publik yang baik otomatis akan sesuai dengan namanya yaitu kebijakan 

yang benar-benar pro publik atau melayani publik. Berdasar pengamatan 

dan rangkuman beberapa bacaan, syarat kebijakan publik yang pro 

publik tersebut adalah:  

1. Melibatkan publik dalam segala tahap, pelibatan publik dalam 

kebijakan publik dalam segala tahap (perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi) dibutuhkan agar kebijakan tersebut benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan publik. Seringkali hanya pada perencanaan saja 

publik dilibatkan. Hasilnya memang kebijakan tersebut ditujukan 

untuk publik tetapi karena dalam implemntasi dan evaluasi publik 

tidak dilibatkan maka bisa saja implementasinya tidak sesuai atau 

kalau sesuaipun tidak diikuti oleh partisipasi publik yang memadai. 
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Dalam evaluasipun publik perlu dilibatkan supaya bisa memberi 

masukan pada kebijakan berikutnya agar lebih sempurna. Undang-

undang tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang bagi 

partisipasi publik dalam kebijakan publik yaitu dimungkinkannya 

dibentuk forum pemangku kepentingan (stake holders) kota atau 

kabupaten yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai pihak dan 

unsur masyarakat. Meskipun ada forum seperti itu, partisipasi 

langsung masyarakat misalnya lewat kotak pengaduan seharusnya 

juga dibuka. 

2. Realistik, kebijakan publik yang baik juga harus realistik. Realistik 

dalam arti kebijakan tersebut harus benar-benar bisa diterapkan dan 

dengan mempertimbangkan kemampuan dari pihak pemerintah baik 

dalam hal organisasi, personalia, maupun keuangan. 

3. Transparansi, kebijakan yang dimaksud adalah publik harus bisa 

mengakses informasi yang terkait dengan kebijakan. Hal krusial 

dalam kebijakan publik yang menuntut transparansi adalah masalah 

keuangan. Dalam ketentuan undang-undang sekarang ini sudah 

diharuskan APBD baik propinsi maupun kota dan kabupaten untuk 

memakai format yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

antara lain karena jelas tujuan penggunaannya, jelas dasar 

perhitungannya dan jelas tolok ukur dampak dari alokasi anggaran 

tersebut. 

4. Jelas Tolok Ukur Keberhasilannya, kebijakan yang baik juga harus 

jelas tolok ukur keberhasilannya. Hal ini berguna untuk digunakan 

sebagai alat atau instrumen untuk melakukan evaluasi. 

5. Jelas Target atau Sasarannya, kebijakan yang baik juga harus tepat 

sasarannya. Misalnya kebijakan pengentasan kemiskinan harus jelas 

kriteria siapa yang dimaksud sebagai orang miskin itu. Jangan sampai 
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karena definisi operasional target yang tidak jelas maka kebijakan 

yang dilaksanakan menjadi tidak tepat sasaran atau targetnya. 

6. Jelas Dasar Hukumnya, kebijakan publik yang dilaksanakan oleh 

pemerintah juga harus jelas dasar hukumnya karena kebijakan 

tersebut tidak dilaksanakan di ruang hampa udara. Memilih landasan 

hukum yang tepat untuk suatu kebijakan memang bukan hal mudah.  

7. Antar Kebijakan Tidak Tumpang Tindih dan Bertentangan, 

Seringkali terjadi dalam praktek kebijakan terjadi tumpang tindih 

antar kebijakan dan juga terjadi pertentangan antar kebijakan publik. 

Tumpang tindih maksudnya adalah apa yang sudah dijangkau oleh 

suatu kebijakan diatur lagi oleh kebijakan lain. Misalnya saja kasus 

pembinaan pengusaha kecil. Hampir semua dinas dan lembaga 

mempunyai program pembinaan untuk pengusaha kecil. Akibatnya 

ada pengusaha kecil yang berkali-kali harus ikut pembinaan yang 

dilaksanakan oleh berbagai lembaga dengan materi yang sama.  

 

2. Teori Pemerintahan Daerah 

a. Pengertian Pemerintahan Daerah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu sebagai atas daerah kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Demikian 

salah satubunyi UUD 1945 hasil amendemen pada bab VI Pasal 18 ayat 

1 Selanjutnya, masih dalam UUD 1945 hasil amendemen pada Bab VI 

Pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, 

tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan 

pula bahwa “ Gubernur, Bupati, dan wakil kota masing-masing sebagai 
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kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota (Rudito 

Bambang, 2016: 91). 

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 1 huruf b: “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagain fungsi-

fungsi pemerintahan daerah otonomi yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan daerah dan DPRD yang merupakan lembaga 

pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi” Pasal 1 huruf c: 

“Pemerintahan daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang 

terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, 

yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah (Rudito Bambang, 

2016: 92).  

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan defenisi bahwa otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah 

disebut sebagai daerah otonomi apabila memiliki atribut sebagai berikut:  

a) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga 

daerah, urusan rumah tangga daerah itu merupakan urusan yang 

diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah;  

b) Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atau 

diselenggarakan atas inisiatif prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu 

sendiri; 

c) Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka 

daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur 

pemerintahan pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan 

rumah tangganya sendiri; dan  
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d) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan 

pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayain segala 

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya 

(Dharma Setyawan Salam, 88-89).  

Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus 

dijalankan sebagai berikut: 

a) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur 

daerahnya sendiri. 

b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah 

pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). 

c) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta 

mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus di 

pertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat (Supriadi, Skripsi, 

2017: 15-16). 

 

b Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Daerah 

1) Asas Pembentukan Peraturan Daerah 

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 yang meliputi: 

a) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis 

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan 
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dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh 

lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 

perundang-undangan. 

d) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan 

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 

filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 

f) Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan 

pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan 

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya (Herimanto dan Winarno2016: 5). 

 

3. Teori Kemiskinan 

a. Pengertian Kemiskinan 

Menurut etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang 

berarti tidak mempunyai harta dan serba kekurangan. Departemen sosial 

dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendifinisikan kemiskinan dari 

perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan individu dalam dalam memenuhi kebutuhan dasar 

minimal untuk hidup layak (Lukman Ali:196). 
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Secara terminologi kemiskinan merupakan hal yang tidak statis, 

selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Namun secara teoritis 

para ahli berusaha mangajukan pendapatnya tentang kemiskinan, 

diantaranya: 

1) Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan merupakan kondisi 

absolut danrelatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok 

masyarakat dalam suatu wilayahtidak mempunyai kemampuan untuk 

mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengantata nilai atau norma 

tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-

sebabnatural, kultural, dan struktural. Lebih lanjut, Peter Townsend 

dalam Usmandikemukakan bahwa konsep kemiskinan dibagi menjadi 

tiga macam, yaitukemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan 

kemiskinan subjektif. 

2) Menurut Itang yang mengutip pendapat Gunawan Sumodiningrat 

(2015 : 2) yang berjudul faktor-faktor penyebab kemiskinan 

menerangkan kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian 

yaitu : Pertama kemiskinan absolut yaitu apabila pendapatan 

seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara 

lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan 

pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Rendahnya 

tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana 

dan prasarana fisik serta kelangkaan modal. Kedua kemiskinan 

Kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang 

tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun 

ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Ketiga kemiskinan 

relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang 

sifatnya struktural.  

3) Menurut Rosmaniar dalam skripsinya (2010: 33) yang mengutip 

pendapat Hamziad Yahya mengemukakan defenisi kemiskinan 
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sebagai berikut: “suatu keadaan yang serba kekurangan untuk 

mendapatkan keperluan pokok seperti makanan, perlindungan, 

pakain serta kemudahan sosial. 

4) Abu Hamidi mengutip pernyataan suparlan yang mengatakan 

pengerian kemiskianan sebagai berikut: “ kemiskianan adalah sebagai 

standar tingkat hidup rendah, yaitu adanaya suatu tingkat kekurangan 

materi pada sejumlah atau segolongan orang di bandingkan dengan 

standar umum yang berlaku dalm masyarakat yang bersangkutan, 

standar kehidupan yang rendah Secara terminologi kemiskinan 

merupakan hal yang tidak statis, selalu berkembang seiring 

perkembangan zaman. Namun secara teoritis para ahli berusaha 

mangajukan pendapatnya tentang kemiskinan, diantaranya: ini secara 

langsung nampak pengaruhnya tarhadap tingkat kasehatan, 

kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai 

orang miskin” (Abu Ahmadi,1991:326). 

5) Selain itu menurut Indra Maipita (2013 : 10) defenisi kemiskinan 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain: 

a) Kemiskinan menurut standar kebutuhan hidup layak. Kelompok 

ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi ketika tidak 

terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. 

b) Kemiskinan menurut tingkat pendapatan. Pandangan ini 

berpendapat bahwa kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. 

Pengertian kemiskinan umumnya selalu dikaitkan dengan sektor 

ekonomi. Padahal kemiskinan juga dapat dilihat dari sisi sosial maupun 

budaya masyarakat. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan 

kondisi ketiadaan kepemilikan atau rendahnya pendapatan atau secara 

lebih rinci menggambarkan kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan 

dasar manusia yaitu pangan, papan dan sandang. Beberapa defenisi 
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menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya adalah 

defenisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan 

kemiskinan sebagai ketidak mampuan individu dalam memenuhi 

kebutuhan dasar minimal untuk hiduo layak (BPS dan Depsos, 2002). 

Menurut versi badan koordinasi keluarga berencana nasional 

(BKKBN) menentukan masyarakat miskin paling tidak memenuhi 6 

(enam) kriteria sebagai berikut:a) Rumah layak huni, milik sendiri dan 

bukan milik sendiri;b) Akses air bersih dan sanitasi; c) Pendapatan 

dikonversi dengan pengeluaran; d) Kepemilikan aset; e) Frekuensi 

makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makan; f) Dalam 

setahun dapat membeli minimal 1 stel pakaian baru. Dari 6 variabel atau 

kriteria tersebut jika mendapat skor 3 atau lebih maka keluarga tersebut 

dikategorikan miskin. 

Menurut Islam kriteria orang yang termasuk golongan orang 

miskin diataranya: 

1) Pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang 

terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. 

2) Orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir karena 

mereka memiliki perahu bahtera yang dapat dijadikan alat untuk 

mencari nafkah. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Khafi ayat 

79. 

3) Miskin walaupun lebih baik dari orang fakir adalah jika orang 

tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Balad ayat 16 

4) Orang miskin adalah orang yang berhak dibantu. Sebagaimana ayat 

yang menyebut orsng miskin sebagai pihak yanh harus dibantu 

kehidupan ekonominya. 

 

 



31 
 

 

b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya 

permasalahan perekonomian masyarakat, karena kemiskianan adalah 

lemahnya sumber penghasilan yang mampu di ciptakan individu 

masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber 

penghasilan yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri dalam 

memenuhi segala kebutuhan perekonomiannya. Islam memandang 

bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah 

telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan dan 

pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan 

kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap 

individu. Setiap makhluk memiliki rizki-nya masing-masing dan mereka 

tidak akan kelaparan (Rosmaniar, 2010:35). 

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab 

struktural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia 

terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan 

dampaknya. Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan 

kebakhilan kelompok kaya Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian 

manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian 

manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang 

batil Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, 

birokrasi, dan ekonomi di satu tangan Kelima, kemiskinan timbul karena 

gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri 

yang semula kaya berubah menjadi miskin (Husna Ni’matul Ulya, 

2018). 

Apabila dipandang dari sisi ekonomi, Sharp (1996) dalam 

Kuncoro menyatakan penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 3 (tiga) 

hal, yaitu: 
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1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang; 

2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya 

manusia. 

3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal 

Adapun indikator kemiskinan itu diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1) Tingkat konsumsi beras. Indikator ini menggunakan tingkat 

konsumsiberas per kapita sebagai indikator kemiskinan. 

2) Tingkat pendapatan. Dalam hal ini terdapat batas pendapatan yang 

mengkategorikan garis batas kemiskinan. 

3) Kesejahteraan rakyat. Dalam ini terdapat 9 komponen kesejahteraan 

rakyat yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, 

kesempatan kerja. Perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan 

kebebasan (Husna Ni’matul Ulya, 2018). 

 

c. Kemiskinan dalam Pandangan Islam 

Dalam Al-quran didefinisikan seseorang yang dikatakan miskin 

sebagai golongan manusia yang lemah dalam kelompok masyarakat. 

Sebagai konsepnya Al-quran menempatkan orang-orang miskin sebagai 

golongan sosial yang perlu dibantu, diperlakukan dengan baik dan 

diberikan perlindungan. 

1) Membantu Orang Miskin 

Adapun dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 33 

menyatakan: 
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Artinya: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama 

benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka 

Nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah 

Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku 

mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa 

yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" 

 

Dalam ayat di atas diketahui bahwa ada beberapa orang yang 

kepada mereka dianjurkan untuk diberikan infak (nafkah) yaitu orang 

tua, kerabat, anak yatim orang miskin dan musafir yang kehabisan 

bekal. Penyebutan orang miskin sesudah orang tua, kerabat, dan anak 

yatim mengandung arti penting terhadap kedudukan orang miskin 

sebagai golongan manusia yang perlu diberikan infak (nafkah). Bagi 

mereka yang tergolongan dalam kategori keluarga mampu, 

mempunyai orang tua, kerabat yang mampu, dengan sendiri harus 

memberikan prioritas bantuan terhadap para anak yatim dan orang 

miskin. 

2) Perlakuan orang baik terhadap orang miskin 

Dalam Al-quran menyatakan, perlakuan orang baik terhadap 

orang miskin ialah: 

               

 

Artinya: “Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu 

menghardiknya”. 
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Ayat ini mengandung larangan untuk mencela peminta-minta 

karena kemiskinan mereka. mereka itu hendaknya diberi makan 

(bantuan) atau ditolak dengan lemah lembut. Sedekah yang diikuti 

dengan cacian tidak di perlukan. Ucapan yang baik yang lemah 

lembut lebih baik dari itu. Ucapan yang baik membalut luka hati dan 

mengisinya dengan perasaan ridho. Maaf itu menghapus kebencian 

jiwa dan menggantinya dengan persaudaraan. 

Di samping itu tutur kata yang baik bagi orang yang tidak 

mampu beredekah dengan harta merupakan amal sholeh yang sejalan 

dengan tujuan sedekah boleh jadi pada tutur kata yang baik itu dapat 

bantuan yang bersifat material bagi orang yang meminta. 

 

d. Dampak Kemiskinan 

Yusuf Qardawi menyebutkan dampak kemiskinan sebagai berikut: 

1) Kemiskinan berbahaya bagi Akidah. Kemiskinan dapat menjadi 

penyebab utama keraguan seseorang akan kebajikan aturan Allah 

SWT kemiskinan banyak menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, 

sehingga tidak heran jika Nabi selalu berlindung kepada Allah dari 

kemiskinan dan kekafiran. 

2) Kemiskinan berbahaya bagi akhlak dan perilaku. Kemiskinan itu 

banyak mendorong pada perilaku atau perbuatan tidak terpuji. Karena 

itu banyak orang berkata, “bunyi perut itu lebih dahsyat dari pada 

bunyi hati”. 

3) Kemiskinan berbahaya pada pikiran. Kemiskinan juga berbahaya 

pada pikiran seseorang. 

4) Kemiskinan berbahaya bagi keluarga. Kemiskinan juga berbahaya 

bagi keluarga, antara lain: bagi pembentukannya, kebutuhannya dan 

ketentramannya. 
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5) Kemiskinan berbahaya bagi ketentraman masyarakat. Selain itu 

kemiskinan juga menimbulkan bahaya-bahaya lain terhadap 

kesehatan umum seperti gizi buruk, tempat tinggal dan lain-lain 

(Renny Fildzah Sari Zullini, Skripsi, 2019: 40-42). 

 

4. Siyasah Dusturiyah 

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah berasal dari kata dusturi yang berarti 

konstitusi, sedangkan menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah 

yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan 

Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis. Ruang 

lingkup siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan pokok pembahasan 

penulis adalah al-Sulthah al-tasyri’iyah yang merupakan kekuasaan 

legislatif yakni kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan 

menetapkan hukum. Istilah Sulthah tsri’iyah digunakan untuk 

menunjukan suatu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam 

mengatur masalah kenegaraan yang meliputi, ahlu halli wal aqdi, 

hubungan muslim dan non muslim dalam susatu Negara, Undang-

Undang Dasar, apaeraturan Perundang-undangan pelaksanaan dan 

peraturan Daerah (Iqbal, 2014: 187-188). 

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Permasalahan di dalam fikih siyasah dusturiyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain 

serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. 

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi 

hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip 
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agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya (Djazuli,2003:47). 

Abul A’la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu 

dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan 

pengaturan suatu negara”.(Djazuli,2003:52) Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution 

dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa 

Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah 

mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.  

Bila dipahami penggunaan istilah fikih siyasah dusturiyah, untuk 

nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam 

arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-

prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, 

sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan 

aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan dustur tersebut (Djazuli,2003:53).  

Dalam  fikih siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. 

Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” 

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). 

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur 

berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. 

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar 

dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam 

sebuah negara, baik yang tidak tertulis (Konvensi) Maupun tertulis 

(konstitusi). 

Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang 

salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara Menurut 



37 
 

 

Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam 

perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi 

manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua 

orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, 

kekayaan, pendidikan, dan agama (Djazuli,2003:177-178). 

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-

sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber 

material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber 

penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan 

materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber 

konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan 

rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik 

masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, 

materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat 

dalam negara tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah merupakan 

penjelasan mengenai bagaimana pemerintah mampu mengatur 

rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. siyasah 

dusturiyah ini membahas persoalan seputar imamah dengan hak dan 

kewajibannya. Kemudian rakyat dengan status dan kewajibannya. Selain 

itu dalam fikih dusturiyah juga menyangkut tentang lembaga 

pemerintahan lainnya yang membantu pemerintah dalam menjalankan 

kekuasaannya. 

Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara 

pemimpin di suatu pihak dan rakyat di pihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam 

siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 



38 
 

 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manuasia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli, 

2003:47).  

 

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut(Djazuli, 2003:47). 

1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

4) Persoalan bai’at 

5) Persoalan waliyul ahdi 

6) Persoalan perwakilan 

7) Persoalan ahlu halli wal aqdi 

8) Persoalan wizarah dan perbandingannya 

Persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari 

dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-quran maupun 

Hadis, maqashid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di 

dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah 

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad 

ulama, meskipun tidak seluruhnya(Djazuli, 2003:47-48).. 

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh 

manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk 

merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh 

negara dalam hal ini, yaitu: 

1) Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran 

Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan 
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legislatif (al-Sulthah al-tasyri’iyah). Dalam hal ini, negara memiliki 

kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas 

nash-nash Al-quran dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk 

memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang 

dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu 

hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang 

berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah 

metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-

prinsip syari’ah dan kehendak syar’i (Allah). Bila tidak ada nash sama 

sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh 

tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut 

(Muhammad Iqbal, 2016: 158).  

2) Tugas melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakannya negara 

memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara 

memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, 

negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam 

negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain 

(hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah 

pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet 

atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan 

situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnnya 

(Muhammad Iqbal, 2016: 159). 

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif atau al-Sulthah al-

tasyri’iyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 

masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT 

dalam syariat Islam dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam 

meliputi: 
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a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam 

b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya 

c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-

nilai dasar syariat Islam (Dimas Nurkholbi, Tesis, 2019:38-39). 

Jadi dengan kata lain dalam al-Sulthah al-tasyri’iyah pemerintah 

melakukan tugas siyasah syar’iyah untuk membentuk suatu hukum yang 

akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat 

Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Orang-orang yang berada 

dalam lembaga al-sulthah al-tashri’iyah ini terdiri dari para mujtahid 

dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang (Dimas 

Nurkholbi, Tesis, 2019: 39). 

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh 

lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber 

syariat Islam yaitu Al-quran dan sunnah. Oleh karena itu dalam hal ini 

terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam dalam hal-hal 

yang ketentuannya sudah terdapat di dalam Nash Al-quran dan sunnah , 

undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tashri’iyah adalah 

undang-undang ilahiyah yang disyariatkannya dalam Al-quran dan 

dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua yaitu melakukan 

penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang 

secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Ijtihad mereka perlu 

mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil 

peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat 

dan tidak memberatkan mereka (Dimas Nurkholbi, Tesis, 2019: 40-41).  

Selanjutnya, pada masa al-khulafa al-rasyidin dengan semakin 

meluasnya wilayah kekuasaan Islam hingga keluar jazirah arab dan juga 

semakin kompleknya permasalahan yang ada pada saat itu, maka para 

khalifah dalam mengatasinya merujuk pada Al-quran kalau mereka 
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tidak menemukan jawabannya dalam Al-quran mereka mencarinya 

dalam sunnah Nabi. Namun karena belum termodifikasi, mereka 

bertanya kepada sahabat lain yang senior atau al-sabiqul-awwalun. 

Dalam periode ini sahabat lain yang senior lebih banyak memberi 

nasihat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi 

kekuasaan. Sahabat-sahabat senior inilah yang kemudian disebut oleh 

para kalangan ulama kontemporer dengan sebutan  ahlu halli wal aqdi 

(Dimas Nurkholbi, Tesis, 2019: 42-43). 

Menurut para ahli fikih siyasah ahlu halli wal aqdi adalah orang-

orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan 

sesuatu atas nama umat atau lembaga perwalian yang menampung dan 

menyalurkan aspirasi rakyat. Pada masa al-khulafa al-rasyidin 

khususnya pada masa pemerintahan umar bin khattab lembaga ahlu halli 

wal aqdi lebih dikenal dengan sebutan ahl-al-syura (Dimas Nurkholbi, 

Tesis, 2019: 51). 

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh 

pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang ahlu halli wal 

aqdi juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya 

pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau MPR, DPR atau DPD 

sebagai representasi kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan 

tentang ahlu halli wal aqdi ini dengan mengombinasikan dengan pikiran 

politik yang berkembang di barat (Dimas Nurkholbi, Tesis, 2019: 56). 

3) Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah 

diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga 

yudikatif (al-sulthah al-qadha’iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan 

lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan 

untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti 

kecurangan danpenipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha‟ (lembaga 

peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, 
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baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga 

peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara 

dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik 

yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta 

perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat) (Muhammad 

Iqbal, 2016: 159). 

 

c. Asas dan Prinsip Siyasah Dusturiyah 

Menurut Muhammad Iqbal, (2014:27) tujuan utama kekuasaan dan 

kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem 

ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. 

Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam 

membuat kebijakan, adapun asas-asas yang harus dipegang yaitu: 

1) Asas Legalitas, setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar 

hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya) terlebih untuk 

negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang 

paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. 

2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, pemerintahan yang baik 

dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan: 

a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan 

b) Perencanaan dalam pembangunan 

c) Pertanggungjawaban 

d) Pengabdian pada kepentingan masyarakat 

e) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, 

penelitian dan penganalisisan 

f) Keadilan tata usaha atau administrasi negara 

g) Untuk sebesr-besr kemakmuran. 
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Al-quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada 

Allah SWT dan wajib mengikuti Undang-Undang. Ketaatan kepada Allah 

merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan 

akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang beriman, 

selama Ulil Amri tidak memerintahkanmaksiat kepada Allah. Diterangkan 

dalam surat An-Nisa (4) ayat 59: 

                     

                     

     

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 baik akibatnya” 

 

3) Prinsip Tauhidullah, prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasanya 

semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah 

yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam surat An-Nisa 

(4) ayat 58:  

                 

              

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” 

 



44 
 

 

4) Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah), asas persamaan memilikiarti 

bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara 

tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras agama, bahasa, dan status 

sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan 

dituntut, yaitu menuntut hak  dan dituntut melaksanakan kewajiban. 

Diterangkan dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13: 

                        

            

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal. 

 

5) Prinsip Musyawarah, prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara 

dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari 

dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri 

dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Diterangkan dalam surat Ali 

Imran Ayat 159: 

                

                    

       

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
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dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.[246] Maksudnya: urusan 

peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan 

politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 

 

6) Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi 

7) Keseimbangan sosial (At-Tawazum Al-Ijtima’i) 

8) Asas Tanggung Jawab Negara. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil tinjauan penulis dari beberapa penelitian sebelumnya 

khususnya yang berhubungan dengan aspek yang akan penulis teliti adapun 

penelitian yang sebelumnya adalah: 

1. Skripsi dengan Judul Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan 

Kemiskinan Di Kota Jambi oleh Muhammad Iqbal Program Studi Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017/2018. Penelitian ini 

memfokuskan pada peranan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. 

perbedaannya peneliti memfokuskan pada kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan. 

2. Skripsi dengan judul Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Kulonprogo Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan oleh Muhammad 

Badrudin Tamam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas 

Syari’ah Dan Hukum Universitas Ilsam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

tahun 2017. Penelitian ini memfokuskan pada strategi dan kebijakan yang 

digunakan Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo dalam pengentasan 

kemiskinan. perbedaannya peneliti memfokuskan pada kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan. 



46 
 

 

3. Skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan 

Kemiskinan Di Keluruhan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta 

oleh Apinus Janambani Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial 

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta. Penelitian ini 

memfokuskan kepada implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan. perbedaannya peneliti memfokuskan kepada kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan. 

4. Skripsi dengan Judul Peran Dan Upaya Pemerintah Dalam Penanganan 

Kemiskinan Di Kelurahan Danau Tundai Dalam Tinjauan Ekonomi Islam 

oleh Diah Sita Rukmi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017. 

Penelitian ini memfokuskan kepada peranan dan upaya pemerintah dalam 

penanganan kemiskinan. perbedaannya peneliti memfokuskan kepada 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan 

kemiskinan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian normatif. Penelitian normatif ini melingkupi penelitian atas 

sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan 

hukum.(Putu Eva Ditayani Antari, 2017:18) 

 Adapun hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis mencari 

kesesuaian hukum baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi 

kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka 

yaitu buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan kebijakan 

pemerintah dalam penanganan kemiskinan perspektif siyasah dusturiyah. 

 

B. Waktu Penelitian 

 Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan ini berlangsung selama 

14  bulan, terhitung dari bulan Juli 2020 sampai dengan Juli 2021 selesainya 

penelitian ini, berikut rinciannya: 
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Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
2020 2021 

Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun  Jul  

1 
Observasi 

Awal 
            

  

2 

Bimbingan 

Proposal 

Skripsi 

            

  

3 
Seminar 

Proposal 
            

  

4 Penelitian               

5 
Bimbingan 

Skripsi  
            

  

6 
Ujian 

Munaqasah 
            

  

 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data 

dan menyusun data serta untuk mengolah data, penulis menggunakan 

instrument pendukung seperti handphone, buku, artikel, jurnal yang 

berhubungan dengan penanganan kemiskinan. 

 

D. Sumber Data 

Karena penelitian ini penelitian normatif, maka sumber data yang penulis 

gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang penulis 

gunakan untuk menjawab objek penelitian. 

 Dalam sumer data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum 

yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

1. Bahan hukum primer 

a Undang-Undang Dasar 1945 

b Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021. 
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c Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 

d Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan 

e Buku-buku 

 

2. Bahan hukum sekunder 

a Al-quran dan Hadis 

b Jurnal dan artikel 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan 

data yang penulis lakukan adalah dengan cara mencari Peraturan Bupati 

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Tahun 2017-20. Setelah bahan ini didapatkan peneliti membaca dan menelaah 

bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan diatas. 

 

F. Teknik Analisis dan Iterpretasi Data 

 Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif, teknik 

analisis data kualitatif merupakan teknik analisis data dengan menarik 

kesimpulan dari data primer dan sekunder lalu dianalisis secara kulaitatif, 

dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa 

menggunakan angka-angka dengan kata lain data yang dihasilkan berbentuk 

kata-kata. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah Triagulasi. Triagulasi merupakan teknik dalam penelitian 
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untuk menguji kreabilitas yang di lakukan dengan mengecek data dari 

berbagai cara dan waktu yang berbeda. pengujian data yang penulis lakukan 

terhadap data yang penulis dapat dari sumber yang terkait. 

Untuk penelitian penulis sendiri penulis menggunakan teknik 

triangulasi sumber data yang mana dengan menggali sumber data melalui 

buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta artikel 

dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar 

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Barat yang dikenal sebagai “ Luhak Nan Tuo”. Secara geografis 

wilayah Kabupaten Tanah Datar berada ditengah-tengah Provinsi Sumatera 

Barat, yaitu pada 00
o
17” LS-00

0
39” LS dan 100

0
19” BT-100

0
51” BT dan 

terletak disekitar kaki gunung Merapi, gunung Ginggalang, dan gunung Sago, 

serta diperkaya dengan 25 Sungai dan danau Singkarak yang cukup luas 

sebagian diantaranya merupakan wilayah kabupaten tanah datar yakni terletak 

di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan. Diantara seluruh Kecamatan 

yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di 

atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung dan Tanjung 

Baru. Sementara itu Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, 

Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 

antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut, adapun batas-batas wilayah 

Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima 

Puluh Kota 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten 

Sijunjung
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Gambar 4.1. 

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Datar 

 

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km
3
 atau 

133.600 ha atau 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42,297,30 

km
2
), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten kecil kedua di 

Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara 

administratif Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14 Kecamatan. 75 

Nagari dan 395 Jorong. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau 

Buo Utara dengan luas 20.341 Ha atau 15,29% dari Kabupaten Tanah Datar 

sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 

4.315 Ha atau 3,23% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi 

luas wilayah berdasarkan Kecamatan dapat dilihat dari tabel 4.1: 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Administratif Kecamatan Di Kabupaten Tanah Datar 

NO Kecamatan Luas (%) 

1 Kecamatan Batipuh 348.39 5.80 

2 Kecamatan Batipuh Selatan 220.44 3.67 

3 Kecamatan Lintau Buo 995.45 16.58 

4 Kecamatan Lintau Buo Utara 394.48 6.57 
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5 Kecamatan Padang Ganting 250.43 4.17 

6 Kecamatan Pariangan 269.30 4.49 

7 Kecamatan Rambatan 746.95 12.44 

8 Kecamatan Salimpaung 276.60 4.61 

9 Kecamatan Sungai Tarab 460.89 7.68 

10 Kecamatan Sungayang 265.98 4.43 

11 Kecamatan Tanjung Baru 186.59 3.11 

12 Kecamatan Tanjung Emas 467.55 7.79 

13 Kecamatan V Kaum 756.98 12.61 

14 Kecamatan X Koto 362.84 6.04 

Sumber : badan pusat statistik, 2016 

Berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten 

Tanah Datar tahun 2015 jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 362.759 

jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 181.557 jiwa dan penduduk 

perempuan 181.202 jiwa; sex ratio 100,20. Laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 0,30%. Tabel 4.2 menggambarkan laju pertumbuhan penduduk tahun 

2010-2015: 

Tabel 4.2 

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

1 Jumlah 

penduduk 

339.79

2*
 

340.90

6*
 

341.91

1* 

342.864 343.875 362.759 

2 Pertumbuhan 

penduduk 

(%) 

-0,66** 0,47** 0,29 0,28 0,31 0,30 

Sumber: peraturan bupati tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2017-2021 

*
BPS angka diperbaiki/revised 

**
dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 

adalah 272 jiwa/km
2
. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tirtinggi adalah 

Kecamatan Lima Kaum (754 jiwa/km
2
) diikuti Kecamatan Sungai Tarab  (441 

jiwa/km
2
), sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah 

adalah Kecamatan Batipuh Selatan (131 jiwa/km
2
). Kepadatan penduduk 

Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 

Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut Kecamatan 

No Kecamatan 
Luas 

(Ha) 

Jumlah Penduduk Kepadatan 

Penduduk 

per Km
2
 

Laki-laki Perempuan Total 

1 X Koto 15,502 21,208 20,908 42,116 277 

2 Batipuh 14,427 16,285 16,359 32,644 226 

3 Batipuh selatan 8,273 5,377 5,469 10.846 131 

4 Pariangan 7,643 10,250 10,352 20,602 270 

5 Rambatan 12,915 19,463 18,837 38,300 297 

6 Lima kaum 5,000 18,776 18,907 37,683 754 

7 Tanjung emas 11,205 11,783 11,790 23,573 210 

8 Padang Ganting 8,350 7,186 7,475 14,661 176 

9 Lintau buo 6,022 9,580 9,580 11,065 317 

10 Lintau Buo 

Utara 

20,431 18,173 18,173 36,346 178 

11 Sungayang 6,545 9,173 9,337 18,510 283 

12 Sungai Tarab 7,185 15,992 15,718 31,710 441 

13 Salimpaung 6,088 11,435 11,552 22,987 378 

14 Tanjung Baru 4,314 6,876 6,840 13,716 318 

 Jumlah 133,600 181,557 181,202 362,759 272 

Sumber : SPKD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 – 2021 

Secara umum kemiskinan di Tanah Datar sejak tahun 2010-2014 

berturut-turut berada pada angka Rp.234.901, Rp.260.419, Rp.275.282, 

Rp.291.849 dan Rp.302.268 per kapita per bulan. Sebagai perbandingan pada 

tahun 2010-2014garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat berturut-turut 

berada pada angka Rp.254.432, Rp.276.000, Rp.292.052, Rp.336.606, dan Rp. 

365.827 per kapita per bulan. Dengan demikian garis kemiskinan Kabupaten 

Tanah Datar naik setiap tahun seiring dengan kenaikan gariskemiskinan 

provinsi sumatera barat, meskipun masih dibawa Provinsi Sumatera Barat 

(SPKD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 – 2021).  

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar pada periode tahun 

2010-2015 menunjukan penurunan, yaitu kurang lebih 23.446 jiwa pada tahun 

2010 (6,9%) menjadi 18.191 jiwa pada tahun 2015 (5,29%). Hal ini 
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menunjukkan bahwa pada tahun 2014, sebanyak 18.190 jiwa hidup di bawah 

garis kemiskinan dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari 

Rp.302.268,-. Walaupun penduduk miskin jumlahnya berkurang setiap tahun, 

pemerintah daerah tetap berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin 

melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan SPKD 

(Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 – 2021).  

Dalam menganalisis kemiskinan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu 

indikator makro dan indikator mikro: 

1. Indikator makro (Sesunas BPS)  

a. Garis kemiskinan 

b. Jumlah penduduk miskin 

c. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 

d. Indeks keparahan kemiskinan (P2) 

2. Indikator mikro (Hasil PPLS-BPS) dan Data Sektoral SKDP  

a. Distribusi rumah tangga/individu desil 1, desil 2 dan desil 3 menurut 

kecamatan yang menggambarkan kantong kemiskinan di daerah. 

b. Distribusi kepala rumah tangga perempuan dalam rumah tangga desil 1-

3 menurut kecamatan untuk melihat kerentanan ekonomi rumah 

tangga/keluarga 

c. Distribusi usia kepala rumah tangga desil 1-3 menurut kecamatan yang 

menggambarkan kerentanan ekonomi rumah tangga/keluarga (SPKD 

Kabupaten tanah datar 2017-2021). 
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Gambar 4.2 

Struktur Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar 

 

Latar belakang lahirnya Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 

2017 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021 

a. Menimbang bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Tanah Datar perlu ditetapkan strategi penanggulangan 

kemiskinan Daerah Kabupaten Tanah Datar 

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021 

c. Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan 

daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (lembaran negara republik indonesia tahun 1956 nomor 25); 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

f. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

Selain itu yang membuat Peraturan Bupati ini adalah Bupati Daerah 

Tanah Datar sendiri dan langsung ditanda tangani oleh Buapati Daerah 

Kabupaten Tanah Datar yaitu Irdinansyah Tarmizi dan diundangkan pada 

tanggal 23 maret 2017 di Batusangkar.  

 

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam 

Penanganan Kemiskinan 

Kebijakam secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk 

menunjukan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu 

kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting 
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yakni:(1) tingkat hidup masyarakat meningkat,(2) terjadi keadilan,(3) 

diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, dan (4) terjaminnya 

pengembangan berkelanjutan(Neong Muhadjir, 2000 : 15). 

Jadi menurut penulis kebijakan itu adalah suatu langkah yang diambil 

oleh pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan di masyarakat. 

Kebijakan yang penulis maksud dalam kebijakan pemertintahan Daerah 

Kabupaten Tanah Datar dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten 

Tanah Datar. Bupati Kabupaten Tanah Datar bekerja sama dengan Badan 

Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan yang 

terjadi di Kabupaten Tanah Datar.  

Adapun kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanah 

Datar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah Tahun 2017-2021. Dalam peraturan bupati ini juga terdapat materi 

muatan yaitu: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di Tanah Datar. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
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6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 

5 (lima) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Perda. 

9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SPKD adalah dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang 

digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang 

penanggulangan kemiskinan 

Pasal 2 

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya 

percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target SDGs dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021 

dalam bentuk profil dan potensi pembangunan, prinsip pembangunan, isu 

strategis, dan strategi, arah kebijakan dan program. 

Pasal 3 

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk: 

a memperluas kesempatan dan keterlibatan stakeholders dalam perencanaan 

program baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan; 

b memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan 

serta potensi yang ada dengan melibatkan seluruh stakeholders; 

c mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki 

kemampuan penyusunan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat 

miskin (pro poor); 
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d mendorong kemandirian Pemerintah Daerah dalam menerapkan 

pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan 

penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. 

Pasal 4 

a. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya 

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk 

mengatasi kemiskinan di Daerah; 

b. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGD’s) 

terutama tujuan penanggulangan kemiskinan; 

c. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan 

pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan 

dan strategi penanggulangan kemiskinan. 

d. Sebagai dasar kebijakan dalam penanganan kemiskinan di Daerah dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan 

anggaran daerah, didayagunakan untuk menyusun langkah (rencana aksi) 

yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui 

serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinsasi yang 

lebih mantap, komprehensif, akseleratif dan berkelnjutan dan; 

e. Terintegrasinya SPKD dan APBD secara bertahap dan berkelanjutan. 

Pasal 5 

(1) SPKD memuat profil Kemiskinan Daerah, profil kemiskinan menurut 

bidang analisis, Kebijakan dan kelembagaan, isu strategis dan Rencana 

Aksi Daerah SPKD serta Sistem Monitoring SPKD. 

(2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur 

pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2021. 

BAB II 

SISTEMATIKA 

Pasal 6 
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(1)   SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

b. BAB II KONDISI UMUM DAERAH 

c. BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH 

d. BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN 

e. BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS APBD 

f. BAB.VI. KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN 

g. BAB.VII. ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH 

h. BAB.VIII. RENCANA SISTEM MONITORING 

i. BAB IX. PENUTUP 

(2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan melakukan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di Daerah. 

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di Daerah dilaporkan 

kepada Bupati selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Datar. 
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Ditetapkan di 

Batusangkar, 

pada tanggal 23 Maret 

2017 

BUPATI TANAH DATAR, 

 

ttd. 

IRDINANSYAH TARMIZI 

Dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Tanah Datar 

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Tahun 2017-2021 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar 

dengan diawasi langsung oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar. Peraturan ini 

langsung ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar Irdinansyah 

Tarmizi pada tanggal 23 maret 2017.  

Dalam penanganan kemisnikan di Kabupaten tanah Datar pemerintahan 

Kabupaten tanah Datar menerapkan beberapa kebijakan berupa:  

1. Klester 1: program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga dan 

rumah tangga di kabupaten tanah datar tahun 2015, dapat dilihat tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Klester 1 (Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga Dan Rumah 

Tangga Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015) 

NO Jenis Program 
Jenis 

Transfer 
Sasaran Lembaga Pelaksana 

1 

Program 

Keluarga 

Harapan 

Uang, 

Beras  

Rumah 

sangat miskin 
Dinas Sosial Tenaga Kerja 

2 

 

Raskin 

 

Beras KK Dinas Sosial Tenaga Kerja 

3 
Jaminan sosial 

penyandang cacat 

Uang dan 

peralatan  
Orang Dinas Sosial Tenaga Kerja 

4 Jaminan sosial Uang Orang Dinas Sosial Tenaga Kerja 
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lansia 

5 Jamkesda Kartu 
Penduduk 

Miskin 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Datar 

6 BOS Uang Sekolah 
Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tanah Datar 

7 BOMM Uang Sekolah 
Dinas pendidikan 

kabupaten Tanah datar 

8 

Bantua rehab 

rumah tidak layak 

huni 

Uang 

Rumah 

tangga 

miskin 

Dinas pekerjaan umu 

9 
Bantuan beasiswa 

miskin 
Uang 

Siswa 

miskim 
Dinas pendidikan 

Sumber:SPKD Kabupaten Tanah Datar 2017-2021 

Program Keluarga Harapan atau PKH yang dimaksud dalam tabel diatas 

yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin 

(KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kriteria untuk 

keluarga yang menerima PKH ini adalah dibagi menjadi beberapa kriteria 

diantaranya, kriteria komponen kesehatan ( ibu hamil, maksimal dua kali 

kehamilan dan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal 2 anak), kriteria 

komponen pendidikan ( anak sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

atau sederajat, anak sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah atau 

sederajat dan anak usia 6 sampai dengan 12 tahun yang belum menyelesaikan 

wajib belajar), kriteria komponen kesejahteraan sosial ( lanjut usia mulai 60 

tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga dan penyandang 

disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga). PKH ini 

diberikan secara tunai kepada perempuan dengan tujuan. Pertama, sebagai 

conditional cash transfer (CCT), PKH merupakan bentuk pembayaran tunai 

yang langsung, berkala dan dapat diprediksi untuk membantu keluarga miskin 

di Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan pendapatan. Keduan, PKH 

bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih leluasa terhadap peran 

perempuan di Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kesejahteraan 

rumah tangga mereka. 
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Raskin yang dimaksud tabel diatas adalah subsidi pangan sebagai 

bentuk upaya dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan 

ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin di Kabupaten 

Tanah Datar melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu 

menjangkau keluarga miskin di Kabupaten Tanah Datar. Standar sebuah 

keluarga mendapatkan bantuan beras raskin mengacu kepada data rumah tangga 

miskin yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) yaitu: luas lantai 

bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang, jenis lantai tempat tinggal 

terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari 

bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok tanpa diplester, tidak memiliki 

fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber 

penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal 

dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar untuk 

memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, hanya 

mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu, hanya membeli 

satu stel pakaian baru dalam setahun, hanya sanggup makan sebanyak satu/dua 

kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di 

puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani 

dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 

per bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat 

SD/tamat SD dan tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan 

minimal Rp.500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal 

motor atau barang modal lainnya. Tujuan dari program raskin ini adalah 

pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar 

wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkupan hidup dan 

pengelolaan sumberdaya alam serta peningkatan infrastruktur. 

Jaminan sosial penyandang cacat yang dimaksud dalam tabel di atas 

yaitu jaminan yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar 
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kepada masyarakat penyandang cacat di Kabupaten Tanah Datar. Jenis kegiatan 

dalam jaminan sosial penyandang cacat berupa, pelayanan penyuluhan sosial, 

konsultasi medis, konsultasi psikolo, bimbingan keterampilan praktis membuat 

suvenir dan juga penyediaan alat bantu seperti kursi roda. Tujuannya agar 

masyarakat penyandang cacat di Kabupaten Tanah Datar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang cacat, 

meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang cacat, 

dan mewujudkan masyarakat inklusi. 

Jaminan Sosial Lansia yang dimaksud dalam tabel di atas yaitu bantuan 

atau jaminan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada lansia 

( yang berumur 60 tahun keatas) untuk kelangsungan hidupnya. Tujuan dari 

program ini adalah terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat lansia di 

Kabupaten Tanah Datar dan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraanya. 

Jamkesda atau Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dimaksud 

dalam tabel di atas yaitu program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan 

kesehatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada 

masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Bantuan ini berupa pemberian kartu 

berobat. Sasaran dari program jamkesda ini adalah seluruh masyarakat 

Kabupaten Tanah Datar yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa 

Jamkesmas, ASKES dan asuransi kesehatan lainnya. Tujuan dari program ini 

yaitu  meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di 

Kabupaten Tanah Datar . 

BOS atau yang disebut Bantuan Operasional Sekolah yang dimaksud 

dalam tabel di atas yaitu dana yang digunakan untuk mendanai belanja 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanan 

program wajib belajar. Tujuan dari program membantu penyediaan pendanaan 

biaya operasi nonpersonil sekolah, membebaskan pungutan biaya operasi 

sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meringankan beban biaya operasi 
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sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan 

masyarakat dan/atau membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua atau 

walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan 

masyarakat. 

BOMM yang dimaksud dalam tabel di atas yaitu salah satu program 

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pembelajaran. Tujuan dari program BOMM ini adalah 

meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di Kabupaten Tanah Datar.  

Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang dimaksud dalam tabel di 

atas yaitu adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupa stimulan 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan 

dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan 

utilitas umum. Standar masyarkat yang mendapatkan bantuan rehap rumah 

tidak layak huni ini diantaranya: Luas rumah kurang dari 72 meter persegi. 

Dalam artian ini bukan termasuk sebagai rumah minimalis sederhana yang 

dikembangkan oleh properti perumahan. Jadi benar-benar ukuran rumah harus 

kurang dari ukuran tersebut dan terlihat tidak layak dari berbagai sisi rumah, 

atap rumah tidak layak, kondisi atap rumah yang dikatakan tidak layak adalah 

rumah dengan kondisi atap yang terbuat dari daun, plastik, kardus atau bahan 

lain yang tidak bisa mencegah dari hujan dan panas dengan baik, dinding rumah 

tidak layak. Kemudian rumah yang berhak menerima bantuan ini adalah rumah 

yang memiliki dinding terbuat dari bahan yang tidak layak seperti bambu, 

kardus, plastik, daun dan jenis bahan lain yang membuat rumah benar-benar 

tidak kokoh, lantai rumah masih berupa tanah. Bantuan ini juga berhak diterima 

oleh rumah dengan kondisi di atas dan lantai rumah masih berupa tanah. Hal ini 

karena lantai tanah sangat rawan dengan berbagai sumber penyakit dan menjadi 

ciri-ciri rumah tidak sehat, tidak ada sanitasi layak. Kemudian rumah dengan 

kondisi sanitasi yang tidak layak juga harus menerima bantuan ini. Macam-

macam sanitasi yang tidak layak misalnya tidak memiliki fasilitas MCK 

https://rumahlia.com/desain/minimalis/rumah-minimalis-sederhana
https://rumahlia.com/tips-trik/kebersihan/ciri-ciri-rumah-tidak-sehat
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sehingga sumber penyakit muncul dari lingkungan rumah, tidak ada aliran 

listrik. Rumah yang tidak dilengkapi dengan aliran listrik dan juga beberapa 

kondisi di atas juga harus menerima program bedah rumah. Hal ini karena 

rumah dengan penerangan lilin dan sumber api bisa sangat berbahaya, tidak ada 

akses air bersih. Rumah yang tidak dilengkapi dengan akses air bersih juga 

sebaiknya harus menerima program bedah rumah. Ini kondisi yang sangat 

riskan karena jika tidak ada ciri-ciri rumah sehat maka semua anggota keluarga 

yang tinggal di rumah bisa terkena beberapa penyakit. Dalam penyaluran 

bantuan rehap rumah tidak layak huni ini dinas pekerjaan umum memberikan 

uang kepada penerima bantuan dan langsung didampingi ketika membeli bahan 

bangunan yang diperlukan atau dinas pekerjaan umum yang langsung 

membelikan bahan bangunan untuk penerima bantuan ini. Tujuannya dari 

program rehap rumah tidak layak huni ini adalah meningkatkan minat dan 

kepedulian masyarakat terhadap pembangunan perumahan dan lingkungan 

pemukiman, meningkatnya budaya perilaku hidup sehat, bersih dan tertib bagi 

masyarakat melalui penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni 

dalam lingkungan yang sehat dan teratur, meningkatnya peran serta masyarakat 

dalam pembangunan perumahan dan pemukiman dan terlaksananya kelancaran 

program kegiatan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat 

di Kabupaten Tanah Datar. 

Bantuan Siswa Miskin yang dimaksud dalam tabel di atas yaitu program 

nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin di 

Kabupaten Tanah Datar memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak 

dan mencegah putus sekolah. Tujuan dari program ini adalah menghilangkan 

halangan siswa miskin di Kabupaten Tanah Datar untuk akses pelayanan 

pendidikan, mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk 

bersekolah kembali, membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan 

personal dalam kegiatan pembelajaran, mendukung penuntasan wajib belajar 

https://rumahlia.com/tips-trik/kebersihan/ciri-ciri-rumah-sehat
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pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah dan pendidikan 

menengah universal  

Klester 2: program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di 

kabupaten tanah datar 2015, dapat dilihat dalam tabel 4.5 

 

Tabel 4.5 

Klester 2: Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kabupaten 

Tanah Datar 2015 

NO Jenis Program 
Jenis 

Transfer 
Sasaran 

Lembaga 

Pelaksana 

1 
Replikasi program 

pamsimas 
Uang Masyarakat 

Dinas pekerjaan 

umum 

2 Pembinaan KUBE Uang Kelompok 
Dinas sosial tenaga 

kerja 

Sumber:SPKD Kabupaten Tanah Datar 2017-2021 

Replikasi program Pamsimas atau dikenal juga dengan penyediaan air 

minum dan sanatasi berbasis masyarakat yang dimaksud dalam tabel di atas 

merupakan salah satu program Pemerintah di Kabupaten Tanah Datar. Dalam 

penyaluran bantuan ini dinas pekerjaan umum memberikan bantuan berupa 

uang untuk membeli bahan yang digunakan. Tujuan menciptakan masyarakat 

hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air minum dan sanatasi 

yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi 

program. 

Pembinaan KUBE yang dimaksud dalam tabel di atas yaitu kelompok 

keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya 

dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE ini beranggotakan 5 

sampai 20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data 

Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM). 

Standar untuk KUBE ini adalah: masyarakat miskin yang masuk dalam Data 
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Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM), 

memiliki kartu tanda penduduk (ktp) dan kartu keluarga (kk), telah menikah 

dan/atau berusia 18 tahun sampai 60 tahun dan masih produktif, belum pernah 

mendapatkan bantuan KUBE, membentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 

20 orang yang tinggal berdekatan dan berdomisili tetap dan mendapatkan 

rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Pendistribusian bantuan KUBE 

ini diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok. 

Tujuan dari program KUBE ini adalah peningkatan kemampuan berusaha para 

anggota kube secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, 

peningkatan usaha dan peningkatan kepedulian dan kesetia kawanan diantara 

para anggota kube dan dengan masyarakat sekitar. 

Klester 3: program pemberdayaan masyarakat berbasis usaha mikro dan 

kecil di kabupaten tanah datar, dapat dilihat dalam tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Klester 3: Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Mikro Dan Kecil 

Di Kabupaten Tanah Datar 

NO Jenis Program Jenis Transfer Sasaran Lembaga Pelaksana 

1 LUEP 
Bantuan 

peralatan 
RMU 

Dinas pertanian, 

kehutanan dan 

perkebunan 

2 

Pemberdayaan 

masyarakat 

penanggulangan 

kemiskinan 

Bantuan 

peralatan 

industri kecil 

dan kerajinan 

KK miskin yang 

bergerak di 

sector industry 

kecil dan 

kerajinan di 

Sungai Tarab 

dan Pd. Ganting 

Dinas 

koperindagpastam 

Sumber:SPKD Kabupaten Tanah Datar 2017-2021 

LUEP atau Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang dimaksud dalam 

tabel di atas yaitu bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tanah Datar berupa bantuan peralatan untuk memperlancar 

usaha. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam 
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mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, 

meningkatkan produktivitas kerja meningkatkan penghasilan dan menciptakan 

kemitraan usaha yang saling menguntungkan bagi masyarakat di Kabupaten 

Tanah Datar.  

Pemberdayaan masyarakat penanggulangan kemiskinan yang dimaksud 

dalam tabel di atas yaitu sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan 

Kabupaten Tanah Datar untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di 

Kabupaten Tanah Datar. 

Walaupun sudah ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang telah dicantumkan dalam Peraturan                                                                                                                               

Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021 penduduk yang tergolong miskin 

jumlahnya masih ada dan meningkat di tahun 2020 sebanyak 9,78 persen (BPS 

tahun 2020). 

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam Peraturan Bupati 

Daerah Tanah Datar dibuat oleh Bupati berdasarkan atas perintah Peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, 

setelah itu pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan 

Peraturan Bupati, rancangan Peraturan Bupati setelah disusun disampaikan 

kepada biro hukum Provinsi dan bagian hukum Kabupaten/Kota. Setalah 

diundangkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan atau dijalanka oleh Lembaga 

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar dan langsung diawasi oleh Bupati 

Kabupaten Tanah Datar.  

 

C. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan 

kemiskinan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten 

Tanah Datar. Dalam hal mengurangi angka kemiskinana tersebut Pemerintahan 
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Kabupaten Tanah Datar membagi kebijakan tersebut menjadi tiga klester yang 

masing-masing klaster memiliki berbagai macam program yang bertujuan 

untuk meningkatkan ekonimi masyarakat. Klester 1 kebijakan yang diambil 

yaitu PKH (Program Keluarga Harapan), Raskin, Jaminan sosial penyandang 

cacat, jaminan sosial lansia, jamkesda, BOS, BOMM, bantuan rehap rumah 

tidak layak huni dan bantuan beasiswa miskin. Klaster 2 replikasi program 

pamsimas dan pembinaan kube. Klester 3 LUEP dan pemberdayaan masyarakat 

penanggulangan kemiskinan. 

Implementasi dari kebijakan tersebut berupa menberikan bantuan 

kepada masyarakat miskin yang bertujuan untuk menolong sesama dalam hal 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang diterapakan 

dalam menanggulangi kemiskinan tersebut sejalan dengan apa yang telah 

dianjurkan oleh Islam untuk saling tolong menolong sesama. Sejalan dengan 

firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah Ayat83 

      ...                ....    

 

Artinya: “dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-

anak yatim, dan orang-orang miskin,”. 

 

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk 

menanggulangi kemiskinan juga sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh salah satu Al-Khulafa Al-Rasyidin tepatnya pada masa Umar Bin 

Khattab. Dimana kebijakannya diantara lain: 

Program Raskin di Kabupaten Tanah Datar sejalan dengan program 

yang pernah dibentuk oleh khalifah umar bin khattab yaitu memberikan 

bantuan makanan pokok kepada orang yang tidak mampu yang sedang 

kelaparan. Hal ini bisa dilihat dari kisah khalifah umar bin khattab mengetahui 

salah satu warganya sedang memasak batu untuk dimakan anak-anaknya. 

Setelah itu khalifah umar bin khattab mengambilkan bahan-bahan makanan 
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dari baitul mal yang langsung diserahkan khalifah umar bin khattab kepada ibu 

yang sedang memasak batu tersebut. Dari kisah ini bisa kita lihat bahwa 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten tanah datar untuk 

menanggulangi kemiskinan di kabupaten tanah datar juga telah dilakukan oleh 

khalifah umar bin khattab sebelumnya.  

Program jaminan sosial penyandang cacat di Kabupaten Tanah Datar 

sejalan dengan kebijakan yang pernah dilakukan oleh khalifah umar bin 

khattab yaitu membebaskan orang yang cacat dalam membayar pajak kapitasi 

dan diberikan tunjangan yang bersumber dari baitul mal. Hal ini dapat dilihat 

ketika khalifah umar bin khattab melihat orang yahudi tua yang buta sedang 

mengemis. Saat ditanya dia mengetahui bahwa lansia cacat itu mengemis untuk 

membayar pajak dan karena dia menghadapi kesulitan keuangan di usia tuanya. 

Dari peristiwa inilah kebijakan untuk menjamin kehidupan orang yang 

menderita cacat di lakukan oleh khalifah umar bin khattab. 

Program jaminan sosial lansia di Kabupaten Tanah Datar sejalan 

dengan kebjakan yang pernah dilakuan oleh khalifah umar bin khattab yaitu 

membebaskan orang yang sudah lansia membayar pajak kapitasi dan diberikan 

tunjangan kepada lansia yang bersumber dari baitul mal. 

Program jamkesda yang ada di kabupaten tanah datar juga sejalan 

dengan jaminan kesehatan yang ada pada masa pemerintahan khalifah umar bin 

khattab. Jaminan kesehatan yang ada pada masa umar bin khattab ini yaitu 

jaminan untuk orang-orang yang ikut dalam perang dan untuk orang yang tidak 

mapu lainnya. Hal ini terlihat ketika khalifah umar bin khattab melakukan 

perjalanan ke damaskus, khalifah umar bin khattab bertemu dengan seorang 

nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut khalifah umar 

bin khattab segera memberikan dana kepada orang tersebut yang bersumber 

dari baitul mal. Dari peristiwa inilah dibentuknya kebijakan jaminan kesehatan. 

Program BOS dan BOMM di kabupaten tanah datar yang tujuannya 

untuk meningkatkan kualitas pelajaran di sekolah, seperti bantuan untuk sarana 
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dan prasarana yang ada di sekolah. Program ini sejalan dengan program 

bantuan yang diberikan khalifah umar bin khattab untuk sekolah yang melatih 

perang, seperti bantuan untuk kelengkapan perlengkapan perang yang 

bersumber dari baitul mal.  

Dari penjelasan diatas ada beberapa kebijakan yang telah diambil oleh 

pemerintahan kabupaten tanah datar yang tertuang dalam peraturan bupati 

nomor 8 tahun 2017 tentang strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2017-

2021. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diambil 

oleh khalifah umar bin khattab yang mana kebijakannya diambil untuk 

kepentingan kemaslahatan umat. Peraturan Bupati menjelaskan bahwa 

peraturan tersebut berisi ketentuan-ketentuan berupa strategi untuk 

penanggulangan kemiskinan. Yang mana peraturan ini dibuat oleh bupati 

kabupaten tanah datar selaku pemimpin atau penguasa yang berwenang. 

Dengan kata lain peraturan yang dibuat ini haruslah ditaati oleh pihak yang 

telah ditunjuk untuk melaksanakannya, sesuai dengan konsep siyasah 

tasyri’iyyah. 

Hal ini dalam kajian Islam disebut juga sebagai siyasah dusturiyah. 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah 

Perundang-Undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-

konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan 

Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting 

dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas 

konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi 

(Muhammad Iqbal,M.Ag. 2007:153).  

Kajian fikih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga 

alsultahal-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 

menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah istilah al-sultah al-tasyri'iyah 
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digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah 

Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (al-

sulṭah al-tanfiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sultah alqada'iyah) (Randes 

Noviarman 2019: 81). 

Konteks kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan 

pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan 

dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan 

Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sultah al-tasyri’iyah 

pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum 

yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat 

Islam, sesuai dengan ajaran Islam Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada 

kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan 

Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini 

akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh 

lembaga yudikatif dan peradilan (La Samsu 2017:158). 

Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58: 

                            

                              

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 

 

Pandangan Siyasah Dusturiyah hubungan antara pemimpin dan rakyat 

menaati pemimpinya dalam mendatangkan kemaslahatan mencegah dari 

kemudaratan serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 
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masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh  hal ihwal  kenegaraan 

dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yaituAl-quran menetapkan 

bahwa ketaatan tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang. 

Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada 

Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang 

beriman, selama Ulil Amri tidak memerintahkanmaksiat kepada Allah. 

Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 59: 

                                

                                

          

 

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 baik akibatnya”. 

Keterkaitan permasalah dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah dimana  

seorang pemimpin dalam Islam di wajibkan untuk menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil kepada 

seluruh masyarakat.    

Dalam prinsip fiqh siyasah hal ini  termasuk kedalam Prinsip keadilan 

dan Prinsip  hak, kewajiban negara dan rakyat Prinsip keadilan adalah kunci 

utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap 

warga negara sama kedudukannya didepan hukum tampa memandang status 

derjat maupun rasnya sehingga tercapailah masyarakat yang aman dan damai 
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karena tidak adanya cemburu sosial akibat dari ketidak adilan di dalam 

masyarakat. 

Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan rakyat “ berdasarkan QS Al-

Nisa 59. Semua warga negara di jamin hak-hak dasartertentu. Menurut Subhi 

Mahhmasani dalam bukunya Arkan huquh al-insan menjelaskan beberapa hak 

warga negara yang perlu di lindungi adalah :Jaminan terhadap kemanan pribadi, 

harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan 

berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum dengan adil tampa 

diskriminasi, 

Hak, kewajiban negara dan rakyat. Tindakan imam terhadap rakyatnya 

harus di kaitkandengan kemaslahatandimana tindakan seorang pemimpin atau 

penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau 

dirisendiri, pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah 

perkumpulan ataupun suatu badan. karena tampa seorang pemimpin maka 

suatuperkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. salah satu bentuk 

kekuasaan pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu 

kebijakan, maka jia berpegangan kepada kaidah di atas apa yang di putuskan 

oleh seorang pemimpin atau kebijakan yang di ambil harus memiliki orientasi 

yang baik yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya (Muchlis 

Usman, 2002:144). 

Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah kabupaten tanah datar dalam 

penanganan kemiskinan perspektif siyasah dusturiyah yang dijelaskan dalam 

Peraturan Bupati Tanah Datar No 8 Tahun 2017 Tentang Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2017-2021  telah sesuai, karena kebijakan 

ini diambil untuk kemaslahatan umat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis mengenai kebijakan 

pemerintah daerah kabupaten tanah datar dalam penanganan kemiskinan 

perspektif siyasah dusturiyah, maka dapat penulis sampaikan beberapa hal 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan 

kemiskinan yang dimuat dalam Peraturan Bupati No 8 Tahun 2017 

Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021 

masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa program-

program atau kebijakan yang diambil dan disalurkan kepada masyarakat 

masih belum merata atau tidak tepat sasaran dan masih ada juga 

masyarakat yang menerima bantuan ini menyalahgunakan bantuan yang 

telah diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar , sehingga kemiskinan 

di kabupaten tanah datar masih ada sampai sekarang. 

2. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten tanah datar dalam penanganan 

kemiskinan perspektif siyasah dusturiyah sudah sejalan dengan kebijakan-

kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan kabupaten tanah datar 

telah sesuai dengan kebijakan yang pernah diambil oleh Khalifah Umar 

Bin Khattab. 

B. Implikasi  

Adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam 

penanganan kemiskinan yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati Derah 

Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021 menimbulkan implikasi atau dampak 

terhadap masyarakat Daerah Tanah Datar, dimana semenjak adanya kebijakan 

ini dapat membantu masyarakat rumah tangga miskin dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  
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C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat penulis kemukakan saran 

sebagai berikut: 

Untuk mencapai terimplementasinya kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan yang lebih efektif  

seharusnya pihak Kabupaten Tanah Datar harus mengadakan evaluasi berkala 

agar program yang dijalankan agar bisa diketahui kebaikannya dan 

kekurangannya. Kebaikan program ini bisa dijalankan dimasa akan datang. 

Sedangkan program yang kurang diperbaiki untuk masa akan datang, agar 

program selanjutnya bisa dijalankan secara sempurna. 
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