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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan saat pengamatan awal 

menunjukkan bahwa. kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun Kota 

Banda Aceh belum sepenuhnya maksimal dikarenakan Visi Misi yang belum 

terealisasikan. Tujuan penelitian dilakukan adalah Untuk mengetahui konsep 

Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang agama dan 

untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Aminullah 

Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang agama. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui 

penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep 

kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang 

Agama diawali dengan visi perwujudan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam 

bingkai Syariat. Program yang dilakukan diantaranya peningkatan pelayanan 

Pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan Syariat Islam, penelitian dan 

pengembangan Syariat Islam, penyemarakan Syiar Islam, usaha dakwah generasi 

muda dan kader dakwah, pembinaan kader dakwah. pemberdayaan sarana ibadah, 

pembinaan Aqidah umat, penyuluhan Agama Islam dan sosialisasi Qanun, 

keserasian kebijakan pelaksanaan Syariat Islam, pembinaan Fardhu Kifayah. 

Diterbitkannya himbauan yang menunjang penegakan Syariat Islam, diantaranya 

larangan membuka warung makan saat bulan puasa, larangan merayakan tahun 

baru Masehi dan hari Valentine, kemudian Faktor pendukung dalam pelaksanaan 

Syariat Islam berupa Merangkul satuan kerja perangkat Kota (SKPK), OKP dan 

Ormas serta TNI/POLRI, Kontrol dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi agar 

pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara kaffah, Penyuluhan kepada 

masyarakat melalui program dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan faktor 

penghambat dalam pelaksanaan Syariat Islam berupa keterbatasan dari 

Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengawasi tindak pelanggaran Syariat Islam, 

Sebagian pihak belum bisa menerima penerapan syariat Islam, ditambah lagi 

pihak-pihak yang menyebutkan bahwa ada pelanggaran HAM dalam proses 

pelaksanaan Syariat Islam, Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap 

penegakan Syariat Islam itu sendiri. 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Pembangunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banda Aceh dikenal sebagai kota tua yang erat kaitannya dengan sejarah 

gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal 

sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada 

hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini ditahun 2020, 

Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota 

Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan 

penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, 

kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.1  

Kepemimpinana secara etimologi adalah terjemahan dari kata” leadership 

“ yang berasal dari kata “ leader “. Pemimpinan adalah orang yang memimpin. 

sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Kepemimpinan merupakan untuk 

mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada 

kemampuannya untuk mempengaruhi itu. Dengan kata lain kepemimpinan dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui 

komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk 

menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan 

senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin. Seorang pemimpin yang 

                                                           

1 Thoha, Miftah, Kepemimpinan Dalam Manajemen (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), hal. 22. 



2 
 

 

efektif adalah seorang yang memiliki kemampuan tersebut.2 Kepemimpinan atau 

leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip 

dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan 

manusia. 

Adapun kepemimpinan menurut para ahli yaitu: 

1. Kartini Kartono (1994) 

Kepemimpinan adalah karakter khas, khususnya, mengambil situasi 

tertentu. Karena kelompok melakukan kegiatan tertentu dan memiliki tujuan dan 

berbagai peralatan khusus. Pemimpin kelompok dengan fitur karakteristik adalah 

fungsi dari situasi tertentu. 

2. George R. Terry 

Kepemimpinan merupakan hubungan yang ada dalam seseorang atau 

pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam 

kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.3 

Maju atau mundurnya sesuatu organisasi atau negara seiring disebabkan 

oleh faktor kepemimpinan baik tokoh maupun sistemnya. Tokoh pemimpin sering 

menjadi tokoh harapan baik dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur atau 

untuk mencapai kemajuan dan berkeseimbangan pada suatu organisasi. Karena 

pemimpin yang dianut dapat mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibaan 

komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai bersama. Karena itu suatu Negara atau suatu Organisasi seiring 

                                                           

2 Thoha, Miftah, Kepemimpinan Dalam Manajemen (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), hal. 22. 

3 https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/ diakses 

pada tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 20.33 WIB 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
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terwarnai oleh sosok pemimpinannya dan atau sistem kepemimpinan dari 

organisasi tersebut.4 

Dalam kehidupan bernegara sudah tentunya rakyat memiliki pemimpin 

yang akan menjaga, mensejahterakan, membangun Negara atau daerah tersebut 

agar rakyatnya makmur dan sejahtera. Seperti Kota Banda Aceh, Banda Aceh 

sebagai Ibu Kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-

14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan 

Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, 

Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri).  

Aminullah Usman (lahir di Aceh Barat, 1 Agustus 1958; umur 61 tahun) 

adalah Wali Kota Banda Aceh yang menjabat sejak 7 Juli 2017 hingga sekarang. 

Aminullah Usman pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT.Bank BPD Aceh (yang 

sekarang dikenal dengan Bank Aceh) pada tahun 2000 hingga 2010. 

Aminullah Usman juga ikut serta dalam memperbaiki Objek Sejarah yaitu 

pesawat Dakota RI-001 Seulawah, bersama Direktur utama GMF Aero Asia Iwan 

Juniarto. 

Pada saat ini, Kota Banda Aceh dibawah Kepemimpinan Aminullah 

Usman selaku Wali Kota Banda Aceh pada periode 2017-2022  banyak menuai 

apresiasi dari berbagai kalangan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program 

program pro rakyat yang dijanjikan saat kampanye sudah mulai direalisasikan 

dalam tahun pertama memimpin Kota Banda Aceh. 

                                                           

4 Hasbi Amiruddin, Menatap Masa Depan Dayah di Aceh, (Banda Aceh: Pena, 2013), 

hal. 53. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1958
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktur_Utama
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Dakota_RI-001_Seulawah
https://id.wikipedia.org/wiki/GMF_AeroAsia
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Mengusung visi Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariat. Aminullah 

Usman beserta wakilnya Zainal Arifin memprioritaskan pembangunan di bidang 

Agama, Ekonomi dan Pendidikan. Namun berdasarkan pengamatan awal, 

kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh belum 

sepenuhnya maksimal dikarenakan Visi Misi yang belum sepenuhnya 

terealisasikan. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan dibidang agama dimana saat 

ini pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya maksimal, 

masih ada tindak pelanggaran syariat Islam seperti cara berpakaian masyarakat di 

Kota Banda Aceh terkhususnya cara berpakaian muda mudi yang tidak berbusana 

sesuai syariat. disisi lain juga masih terdapat pelanggaran syariat Islam seperti 

aktivitas muda mudi non muhrim yang berduaan di tempat tertentu seperti tempat 

wisata Ulee Lhee dan Blang Padang di malam hari dan tidak ada petugas berwajib 

yang berpatroli sehingga tindak pelanggaran syariat Islam terjadi. Dibidang 

pelaksanaan ibadah, masih terdapat aktivitas-aktivitas masyarakat seperti masih 

membuka warkop atau aktivitas di warung kopi ketika masuk waktu shalat. Selain 

itu, masih ditemukan penjual nasi pada saat bulan Ramadhan, hal ini tentunya 

harus mendapat perhatian dari pemerintah terkhususnya Aminullah Usman agar 

pembangunan di bidang agama dapat terealisasikan. 

Berpijak dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang “Kepemimpinan Aminullah Usman Dalam Membangun Kota 

Banda Aceh”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun 

Kota Banda Aceh dibidang agama ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Aminullah 

Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang agama ?  

C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui konsep Aminullah Usman dalam membangun Kota 

Banda Aceh dibidang agama. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan 

Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang agama. 

D. Manfaat Penelitian                                                           

Dalam suatu penelitian ada manfaatnya masing-masing. Begitu juga 

dengan penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau 

rekomendasi bagi bapak Aminullah Usman dalam membangun Kota 

Banda Aceh. 
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2.  Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dan mengembangkan 

pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah 

mengenai kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun Kota 

Banda Aceh. 

b. Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti dan sebagai bahan 

pertimbangan dan evaluasi bapak Aminullah Usman membangun 

Kota Banda Aceh. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami    

istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan  

Kepemimpinan merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang 

menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi bergerak kearah tujuan 

tertentu.5 

Menurut penulis, kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang lain 

mengikutinya. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta menciptakan 

kekompakan antara pimpinan dan bawahannya, yakni kepemimpinan Walikota 

Banda Aceh Aminullah Usman. 

                                                           

5 Khatip Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta : Amzah, 2005), 

hal. 7. 
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2. Pembangunan 

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk 

menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara 

untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. 

Pembanngunan  adalah upaya untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk 

setiap orang. Hal ini berarti pembangunan merupakan sebuah  upaya yang dapat 

membawa masyarakat mengikuti sebuah proses  untuk mencapai kehidupan yang 

sebelumnnya dianggap tidak baik, ataupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi 

yang lebih baik. Meskipun demikian kondisi masyarakat yang lebih baik adalah 

sebuah kondisi yang tidak dapat ditunggalkan. Kondisi ini  mempunyai banyak 

ukuran dan kriteria yang berbeda. Akibatnya ukuran  kondisi yang kebih baik bagi 

seseorang belum tentu baik menurut orang lain, 

Menurut penulis, yang dimaksud pembangunan tidak hanya berbentuk 

fisik saja namun pembangunan orientasinya adalah untuk mensejahterakan 

masyarakat yaitu pembangunan dibidang agama. Dalam penelitian ini penulis 

akan mengkaji lebih dalam tentang pembangunan dibidang agama sesuai dengan 

visi dan misi pemerintah Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariat. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya 

ilmiah ini dalam 5 bab. Adapun sistematika pembahasan yaitu. 
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Pada bab I yaitu Pendahuluan,  penulis membahas mengenai latar belakang 

masalah, rumusan  masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika 

pembahasan. 

Pada bab II yaitu Kajian Pustaka, penulis mengemukakan hasil kajian 

pustaka yang berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini 

antara lain penelitian sebelumnya yang relevan, konsep kepemimpinan, konsep 

pembangunan, dan pengertian kebijakan. 

Pada bab III yaitu Metode Penelitian, penulis membahas mengenai metode 

penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisi data.  

Selanjutnya pada bab IV yaitu Pembahasan, penulis membahas mengenai 

gambaran umum lokasi penelitian, konsep kepemimpinan Aminullah Usman 

dalam membangun Kota Banda Aceh, dan faktor pendukung dan penghambat 

kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh. 

Sedangkan pada bab V yaitu bab terakhir, penulis membahas mengenai 

Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan 

Dalam penelitian ini. Peneliti mencantumkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh pihak lain yang relavan dengan penelitian ini sebagai bahan 

rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi dan 

mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan diteliti. 

Setelah melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, 

ditemukan beberapa penelitian tentang fungsi kepemimpinan. Berikut ini adalah 

penelitian mengenai fungsi kepemimpinan.  

1. Khaira Maulana dengan judul skripsi.”Peran Kepemimpinan Di Panti 

Jompo (Rumoh Sejahtera Geunaseh Sayang Ulee Kareng)”. Metode yang 

digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini adalah: 

a. Gaya kepemimpinan di panti jompo rumoh sejahtera geunaseh saying ulee 

kareng. Merupaakan gaya yang lebih memetingkan hasil dan bekerja sama 

antara dengan bawahan. Dimana pimpinan juga mengarahkan dan 

mengontrol para pengasuh atau karyawan dalam menjalankan kegiatan 

yang telah direncanakan. Dan pimpinan juga menghargai potensi yang 

dimiliki oleh bawahannya seperti para pengasuh yang memiliki bakat 

dalam seni serta memberikan motivasi kepada para pengasuh dan 

karyawan. Jadi dari kegiatan yang telah ditetap oleh pimpinan berdasarkan 

hasil musyawarah bersama para karyawan dan pengasuh. Maka dapat kita 
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ketahui bahwa gaya kepemimpinan panti jompo lebih kepada hasil, 

sehingga melahirkan tipe Demokrasi. 

b. Peran kepemimpinan panti jompo yaitu memberikan pelayanan terhadap 

warga binaan. Pelayanan yang diberikan berupa kesehatan dan keagamaan. 

Kesehatan yang diberikan guna membantu warga binaan dalam 

menyembuhkan penyakit yang dialami, dan warga binaan merasa nyaman 

dan tentram dalam melakukan kegiatan yang ada dipanti jompo. 

Sedangkan keagamaan guna mendidik kemadirian warga binaan secara 

mandiri dan terarah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. 

c. Peluang dan tantangan dalam memimpin warga binaan dipanti jompo yaitu 

memafaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-

baiknya, serta bantuan yang diberikan dari masyarakat. Sedangkan 

tantangan yang dihadapi berupa uang angaran yang masih terbatas dan 

warga binaan yang tidak sesuai dengan kriteria di panti. 6 

2. Marfaza dengan judul skripsi.”Kepemimpinan Dayah Balee Aceh Dalam 

Membina Masyarakat Kecamatan Kuala Batee (Studi Kasus Desa Blang 

Panyang)”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian 

skripsi ini adalah: 

a. Kepemimpinan Dayah Bale Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang dijalankan seperti fungsi dari kepemimpinan dayah 

itu sendiri yaitu tanggung jawab dalam mengelola Dayah Balee Aceh 

sudah kurangnya perhatian dan juga seringnya menyerahkan tugas-

                                                           

6 Khaira Maulana, Peran Kepemimpinan Di Panti Jompo (Rumoh Sejahtera Geunaseh 

Sayang Ulee Kareng). (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017). 
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tugasnya pada guru-guru yang lain, sehingga Dayah Balee Aceh sudah 

hilangnya sosok kepemimpinan yang dulunya sangat sukses dalam 

membina akhlak masyarakat. 

b. Peran Dayah Balee Aceh dalam membina akhlak masyarakat masih sangat 

jauh dari kata maksimal, yaitu yang seharusnya berperan dalam membina 

akhlak masyarakat dalam bertingkah laku sopan dan santu, tetapi 

kenyataan yang dilihat dari akhlak para santri masih tidak mencerminkan 

sebagai santri yang mangaji disebuah dayah, masih banyak santri yang 

tidak sopan dalam mengatur kata-katanya ketika berbicara terhadap orang 

tua, dan juga ketika mereka ditegur karena berbuat salah, mereka langsung 

mengambil tindakan untuk melempari batu kea tap rumah orang yang 

menegur mereka. 

c. Kontribusi Dayah Balee Aceh terhadap masyarakat hanya sebagian yang 

dapat dilihat dari nilai perubahannya, yaitu sudah terarahanya dalam 

pembacaan ayat-ayat shalat juga sudah adanya. Penambahan khatib jumat 

yang berasal dari para santri yang mengaji di Dayah Balee Aceh. 

Perubahan tersebut hanya pada beberapa santri saja dan tidak pada 

semuanya santri yang mempunyai berakhlaqul kharimah.7 

3. Nurul Hidayanti dengan judul skripsi “Peran  Pemimpin Gampong  

Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat 

(Studi di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini 

                                                           

7 Marfaza, Kepemimpinan Dayah Balee Aceh Dalam Membina Akhlak Masyarakat 

Kecamatan Kuala Batee (Studi Kasus Desa Blang Panyang). (Banda Aceh: Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry, 2016), 
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bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemimpin gampong dalam 

meningkatkan kapasitas masyarakat, bentuk program apa saja yang 

dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta 

dukungan dan tantangan pemimpin gampong dalam meningkatkan 

kapasitas masyarakat.8 Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 

a. Keterlibatan pemimpin gampong dalam meningkatkan kapasitas 

masyarakat sangat berperan, pemimpin Gampong Lambaro Skep 

membentuk dan ikut melakukan kegiatan agama, membantu 

menyukseskan   setiap   kegiatan.  Pemimpin   juga   ikut   melakukan 

kegiatan sosial, tujuan agar masyarakat sadar behwa hidup 

berdampingan sangat penting dan itu salah satu cara mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera. Pemimpin pun juga mengawasi 

perekonomian masyarakat. 

b. Program yang dikembangkan  untuk  meningkatkan  kapasitas 

masyarakat, seperti kegiatan agama, program yang di buat pengajian 

bagi anak-anak, pemuda dan orang tua. Pemimpin juga ikut melakukan 

kegiatan sosial, gotong royong, membangun masjid, membangun jalan 

dan membantu masyarakat yang berduka. Pemimpin pun juga 

membentuk  koperasi  simpan  pinjam,  memelihara  aset  Gampong 

seperti  rumah  sewa  dan  ikut  mengawasi  roda  ekonomi masyarakat 

dengan membuat program ibu-ibu menjahit. 

                                                           

8Nurul Hidayanti, Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam 

Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 5. 
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c. Dukungan dan tantangan pemimpin gampong dalam meningkatkan 

kapasitas masyarakat, sangat banyak dukungan yang diberikan 

masyarakat, tidak hanya dari masyarakatnya juga dukungan dari pihak 

luar, sedangkan  tantangannya  adalah  masyarakat  tidak  seluruhnya 

menyetujui  program  yang telah di rencanakan, ada sebahagian 

masyarakat yang tidak mendukung sehingga tidak ikut dalam 

melaksakannya, dan juga SDM yang masih lemah skil yang kurang 

sehingga setiap program yang di rencanakan susah untuk diwujudkan 

dengan maksimal.9 

B. Konsep Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepimpinan 

Kepemimpinan berasal dari kata dasar ‘pimpin’. Dari kata dasar ini, lahir 

beberapa istilah, antara lain: pemimpin (orang yang meminpin), kepemimpinan 

(gaya atau sifat pemimpin), pimpinan (kelompok pimpinan), terpimpin (orang 

yang dipimpin atau pengikut dan keterpimpinan atau sifat orang yang dipimpin). 

Dari beberapa istilah tersebut. Kepemimpinan memiliki banyak pengertian. 

Antara lain: orang atau kelompok yang memimpin. Atau wibawa sang pemimpin, 

masing masing pengertian ini memiliki hubungan yang terkait, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa orang giat memimpin karena mempunyai kemampuan 

                                                           

9  Nurul Hidayanti, Peran Pemimpin Gampong …, hal  94-95. 
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memimpin dan selanjutnya karena mampu memimpin orang, maka ia dihormati 

dan disegani serta memiliki kewibawaan.10 

Kepemimpinana secara etimologi adalah terjemahan dari kata” leadership 

“ yang berasal dari kata “leader”. Pemimpinan adalah orang yang memimpin. 

sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Kepemimpinan merupakan untuk 

mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada 

kemampuannya untuk mempengaruhi itu. Dengan kata lain kepemimpinan dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui 

komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk 

menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan 

senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin. Seorang pemimpin yang 

efektif adalah seorang yang memiliki kemampuan tersebut.11 

Kepemimpinan adalah pangkal utama dan pertama penyebab dari pada 

kegiatan, proses atau kesedian untuk merubah pandangan atau sikap 

(mental,phisik) dari pada kelompok orang-orang, baik dalam hubungan organisasi 

formal maupun informal.12 

Kepemimpinan sangat penting dan sangat diperlukan dalam meningkatkan 

kualitas kerja dalam suatu perusahaan ataun intansi pemerintah. Kepemimpinan 

juga harus melibatkan orang lain di dalamnya dan adanya situasi kelompok atau 

organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi, di dalam kepemimpinan 

                                                           

10 Muhammad Ali Aziz, Kepemimpinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta:Harkat Media, 

2009), hal.1 

11 Thoha, Miftah…, hal. 22. 

12 Imam Munawwir, Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam, (Surabaya: Usaha Nasional), 

hal. 1 



15 
 

 

juga terjadi pembagian-pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan 

oleh pemimpin dan adanya tujuan bersama yang harus dicapai. 

Setiap kelompok manusia selalu dibutuhkan pemimpin dan 

kepemimpinan, sebab disuatu pihak terdapat mereka yang memiliki keterbatan 

kemampuan untuk memimpin memimpin dan dipihak yang lain ada orang yang 

mempunyai kelebihan untuk memimpin. Antara pemimpin dan yang dipimpin 

tercipta hubungan untuk mencapai tujuan tertentu.13 

Kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dalam kehidupan manusia 

selaku makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lain. Dengan 

demikian dapat dimaklumi bahwa di manapun terdapat kelompok manusia yang 

hidup bersama maka disana diperlukan adanya bentuk kepemimpinan. Istilah 

pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit dipisahkan, 

karena tiada pemimpin tanpa kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan 

berarti tanpa adanya pemimpin.14 

Adapun kepemimpinan menurut para ahli yaitu: 

1. Kartini Kartono (1994) 

Kepemimpinan adalah karakter khas, khususnya, mengambil situasi 

tertentu. Karena kelompok melakukan kegiatan tertentu dan memiliki tujuan dan 

berbagai peralatan khusus. Pemimpin kelompok dengan fitur karakteristik adalah 

fungsi dari situasi tertentu. 

2. George R. Terry 

                                                           

13 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1983), hal.57. 

14 Kartono Kartini, Pemimpin …, hal.57. 
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Kepemimpinan merupakan hubungan yang ada dalam seseorang atau 

pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam 

kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.15 

Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktifitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok 

maka terdapat 3 (tiga) implikasi penting yaitu: 

a. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain. Yaitu bawahan atau 

pengikut. Kesedian menerima pengarahan dari pimpinan. Anggota 

kelompok membantu menegaskan status pemimpin dan memungkinkan 

proses kepemimpinan. Tanpa bawahan, semua sifat kepemimpinan 

menjadi tidak relevan. 

b. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama 

diantara pemimpin dan anggota kelompok, anggota kelompok itu bukan 

tanpa kuasa, mereka dapat membentuk kegiatan kelompok dengan 

berbagai cara kekuasaan pemimpin dapat bersumber dari kekuasaan 

imbalan, kekuasaan paksaan, kekuasaan sah, kekuasaan referensi dan 

kekuasaan ahli. 

c. Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai 

bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pengikut sejumlah 

cara. Para pemimpin telah mempengaruhi pegawai untuk melakukan 

pengorbanan pribadi demi organisasi, sehingga diharapkan para 

pemimpin mempunyai kewajiban khusus untuk mempertimbangkan 

etika dari keputusan mereka.16 

 

Maka dapat diartikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan 

tertentu pada situasi tertentu, kepemimpinan merupakan masalah sosial yang 

dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, 

membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi.  

2. Tipe Kepemimpinan 

                                                           

15 https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/ 

diakses pada tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 20.33 WIB 

16 Kartini Kartono, Pemimpin…, hal. 31. 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
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 Seorang yang menduduki jabatan pimpinan mempunyai kapasitas untuk 

“membaca” situasi yang dihadapinya secara tepat dan dapat menyesuaikan gaya 

kepemimpinannya agar sesuai dengan tuntutan yang dihadapinya, meskipun 

penyesuaian itu mungkin hanya bersifat sementara.17 

Menurut Panji menjelaskan lima tipe kepemimpinan yang diakui 

keberadaanya yaitu:  

a. Tipe Karismatis 

Tipe pemimpin karismatis ini memiliki kekuatan energi. Daya tarik dan 

wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga ia mempunyai 

pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa 

dipercaya. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakianan teguh 

pada pendirian sendiri.18 

b. Tipe Paternalistik dan Maternalistik  

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan. Dengan sifat-sifat antara lain 

sebagai berikut: dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum 

dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, dia bersikap terlalu 

melindungi. 

c. Tipe Militeristis  

                                                           

17 Sondang P Siagian, Teori Dan Praktek Kepemimpinan. (Jakarta: Rineka cipta 2010), 

hal.27. 

18 Pandji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan. (Jakarta: Rineka Cipta). hal.80. 
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Tipe ini sok kemiliter-militeren. Hanya gaya luaran saja yang mencotoh 

gaya militer. Lebih banyak menggunakan system perintah terhadap bawahaanya 

keras sangat otoriter kaku dan seringkali kurang bijaksana.19 

 

 

d. Tipe Otokratis 

Kepemimpinan otokratis mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan 

yang mutlak harus dipatuhi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa 

konsultasi dengan bawahannya, semua pujian dan kritik terhadap segenap anak 

buah diberikan atas pertimbangan pribadi pemimpin sendiri. 20 

e. Tipe Demokratis  

Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau 

mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian 

para spesialis dengan bidangnya masing-masing serta memamfaatkan kapasitas 

setiap anggota seefektif mungkin pada saat dan kondisi yang tepat. Jadi 

kepemimpinan demokratsi menitik beratkan masalah aktivitas setiap anggota 

kelompok juga para pemimpin lainnya yang semuanya terlibat aktif dalam 

penetuan sikap, pembuatan rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin 

kerja.21 

3. Kriteria Kepemimpinan 

                                                           

19 Pandji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan. …, hal. 81 

 

20 Pandji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan. …, hal. 81 

21 Pandji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan. …, hal. 82. 
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Kriteria kepemimpinan yang baik adalah sesuatu yang sesuai dengan 

perilakunya. Adapun kriteria kepemimpinan yaitu: 

a. Visioner  

Pemimpin yang baik memiliki visi. Pemimpin yang baik tahu dimana 

tujuan mereka dan mereka memimpin orang-orang menuju visi yang sama yang 

mereka miliki untuk kehidupan mereka, komunitas, atau bahkan suatu bangsa. 

Mereka tidak melihat hal-hal apa, tetapi pada hal-hal bisa dilakukan.22 

b. Bergairah  

Pemimpin yang baik bukan orang pasif. Mereka biasa sangat bergairah 

dalam hal apapun yang mereka lakukan. Apakah itub olahraga atau bisnis. 

Pemimpin sangat terfokus dan beberapa dari mereka bahkan dikomsumsi oleh 

gairah mereka.23 

c. Bijaksana  

Pemimpin yang baik adalah bijak dan cerdas. Menjadi seorang pemimpin 

sering dibutuhkan untuk membuat kepastian penting pada berbagai titik dalam 

pelayanan mereka. Memiliki kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat 

sangat penting dalam memastikan keberhasilan organisasi.24 

d. Karismatik 

Pemimpin karismatik mampu memainkan peran penting dalam 

menciptakan perubahan. Individu yang menyandang kualitas pahlawan memilki 

                                                           
22 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), hal. 127. 

23 Veithzal Rivai, Kepemimpina…, hal. 127. 

24 Veithzal Rivai, Kepemimpina…, hal. 128. 
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kharisma. Teori ini mengenai bagaiman cara para pemimpin kharismatik 

berperilaku. Ciri dan keterampilan mereka dan kondisi dimana mereka paling 

muncul yang bersinar. Kemudian gaya bahasa yang digunakan saat berbicara 

sangatlah bagus. Keunggulan mereka melayani kebutuhan dari orang-orang para 

pemimpin yang memiliki x-faktor yang orang merasa tertarik kepadanya.25 

 

e. Perhatian  

Mereka memiliki perhatian bagi pengikut mereka. Sementara mereka 

memahami dan memiliki tujuan untuk mengejar, mereka terus menerus melihat 

kebelakang dan merawat orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka bukan 

orang-orang yang egois yang hanya memikirkan kebutuhan mereka sendiri dan 

kemewahan, mereka juga memiliki hati untuk orang-orang dibawah mereka.26 

4. Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, 

membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja. 

Mengemudikan organisasi, menjadi jaringan-jaringan komunikasi yang baik, 

memberikan supervise/pengawasan yang efesien. dan membawa para pengikutnya 

kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu perencanaan.27  

Fungsi kepemimpinan menurut knech, Crutchfield, dan Ballachey yang 

dikutip oleh Abu Ahmadi, yaitu: 

                                                           
25 Veithzal Rivai, Kepemimpina…, hal. 129. 

26 Veithzal Rivai, Kepemimpinan…, hal. 127. 

27 Muwahid Shulthan, Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru, (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. 113. 
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a. Pemimpin adalah eksikutif. 

b. Pemimpin sebagai perencana. 

c. Pemimpin sebagai pembuat kebijaksanaan (policy-maker). 

d. Pemimpin sebagai seorang ahli (expert). 

e. Pemimpin sebagai wakil kelompok untuk hubungan ke luar. 

f. Pemimpin sebagai pengawas hubungan di dalam kelompok. 

g. Pemimpin sebagai orang yang memberikan hadiah dan hukuman. 

h. Pemimpin sebagai contoh (teladan). 

i. Pemimpin dijadikan contoh bagi anggotanya dalam tingkah lakunya.28 

 

Fungsi kepemimpinan menurut Sondang S.P. Siagian dalam bukunya 

Teori dan praktek kepemimpinan yaitu ada lima poin fungsi kepemimpinan: 

a. Pimpinan sebagai penentuh arah  

b. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi 

c. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif 

d. Pimpinan sebagai mediator 

e. Pimpinan sebagai integrator.29 

 

5. Teknik Kepemimpinan  

Teknik kepemimpinan ialah kemampuan dan keterampilan teknis serta 

sosial pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan pada praktek 

kehidupan serta praktek organisasi, yaitu: melingkupi konsep-konsep pemikiran 

perilaku sehari hari, dan semua peralatan yang dipakai.30 

Agar legalitas kepemimpinan dapat di akui dan dilaksanakan dengan 

sempurna. Maka perlu kepemimpinan itu dilengkapi dengan teknik 

kepemimpinan. Penguasaan teknik kepemimpinan ini akan mempengaruhi dan 

mengerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, sehingga mampu mengatur, 

                                                           

28 Abu Ahmadi, Psikologi sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 113. 

29 Sondang P. Siagian,Teori dan Praktek kepemimpinan,(Jakarta: Rineka Cipta. 1999), 

hal. 39. 

30 Kartini Kartono, Pemimpin…, hal.50. 
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mendorong setiap pemimpin untuk melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya 

dengan kesadaran serta tanggung jawab.31 

6. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Dharma dalam bukunya Hasibuan terdapat 4 (empat) gaya 

kepemimpinan yang terdiri atas: 

 

a. Kepemimpinan Intruksi  

Gaya kepemimpinan yang sifatnya instruktif dinamakan gaya bos karena 

gaya ini terutama dicirikan oleh komunikasi satu arah. dengan gaya ini, pemimpin 

membatasi peranan bawahan dan memberitahu mereka tentang yang harus 

dikerjaan saat bekerja dan bawahannya hanya melaksanakan tugas seperti yang 

telah diintruksikan pemimpin.32 

b. Kepemimpinan Konsultasi  

Gaya kepemimpinan yang bersifat konsultatif dapat disebut sebagai gaya 

dokter karena dengan gaya ini pemimpin banyak memberikan arahan dan 

mengambil hampir semua keputusan.33 

c. Kepemimpinan Partisipasi  

Gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatif dapat dinamakan sebagai 

gaya konsultan karena pemimpin mengikutsertakan bawahan dalam pemecahan 

masalah dan pengambil keputusan. Dengan menerapkan gaya ini. Pemimpin dan 

                                                           

31 Kartini Kartono, Pemimpin…, hal.51. 

32 Melayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 

hal. 84. 

33 Melayu Hasibuan, Manajemen Sumber, … hal, 86. 
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bawahan bertukar pikiran dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

serta komunikasi dua arah ditingkatkan dalam memimpin lebih banyak 

mendengarkan dengan aktif. 

d. Kepemimpinan Delegasi 

Gaya kepemimpinan yang sifatnya mendelegasi dapat disebut dengan gaya 

bebas karena pemimpin dan bawahan hanya mendiskusikan batasan masalah 

bersama-sama sehinga tercapai kesepakatan. Selanjutnya, proses pengambilan 

keputusan delegasi kepada bawahan. Dengan gaya ini pemimpin memberi 

kesempatan luas bagi bawahan untuk melaksanakan tugasnya. 

Dalam gaya kepemimpinan terpusat pada pekerjaan, pimpinan menentukan 

tugas para pegawainya mengawasi pelaksanan tugasnya dengan ketat, dan 

kepemimpinan yang terpusat pada pegawainya dan membantu memenuhi 

kebutuhan dengan menciptakan lingkungan pekerjaan yang menyenangkan.34 

7. Tugas Kepemimpinan  

Mengemukakan tugas-tugas kepemimpinan yang merupakan cerminan dari 

perilakunya dalam melaksanakan proses kepemimpinan antara lain.35 

a. Mengambil keputusan 

b. Mengembangkan imajinasi 

c. Mengembangkan kesetian pengikut 

d. Pengendalian rencana 

e. Pelaksanaan keputusan dengan memberikan dorongan kepada para 

pengikut 

f. Memamfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 

g. Melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan  

h. Memberikan tanda penghargaan  

                                                           

34 Melayu Hasibuan, Manajemen…, hal. 85. 

35 George R. Terry Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2000), hal. 9. 
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i. Mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. 

 

Dengan pengertian di atas bahwa tugas kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi tingkah laku yang mengandung indikasi serangkaian tugas penting 

seorang pemimpin dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. 

 

 

 

C. Konsep Pembangunan  

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Konsep indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan 

yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan 

laju pertumbuhan. Semuanya terkait dengan proses pergolakan sosial yang 

berlangsung dalam tiga dasawarsa terakhir sejak tahun 60 an. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia 

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan 

manusia, baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan manusia yang 

memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang 

tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam diri manusia terdiri dari 

segietika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-

nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan.36 

2. Pembangunan Sumber Daya Alam 

                                                           

36 Sondang P. Siagian,Teori dan Praktek ,… hal. 40. 
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Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di 

dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, 

dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas 

alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi. Kemajuan dan 

peradaban populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada 

era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara 

signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini.  

Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan 

manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa 

negara seperti Indonesia, Brasil, Kongo, Maroko.Berbagai negara di Timur 

Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau nonhayati yang sangat 

berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki 

persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia dan Maroko sendiri 

memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi Akan 

tetapi, kekayaan sumber daya alam ini sering kali tidak sejalan dengan 

perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. 37 

 

3. Pengertian Pembangunan  

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses 

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan 

norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan 

definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan 

bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain. Daerah yang satu 

daerah lainnya, negara satu dengan negara lain, namun secara umum ada suatu 

kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. 

                                                           

37 Sondang P. Siagian,Teori dan Praktek ,… hal. 46. 
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Pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai. Suatu proses perubahan 

kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. 

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh 

sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan 

teknologi, kelembagaan, dan budaya. 

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap 

pembangunan. Pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

manusia dalam mempengaruhi masa depannya, ada lima implikasi dari defenisi 

tersebut yaitu: 

a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik 

individu maupun kelompok. 

b. Pembangun berarti mendorong timbulnya kebersamaan, kemerataan dan 

kesejahteraan. 

c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk 

membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kamampuan yang ada 

padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang 

sama. Kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.38 

d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu 

dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling 

menguntungkan dan dihormati. 

 

4. Indikator Pembangunan 

Indikator pembangunan Sebagaimana diuraikan di atas dalam memandang 

kriteria hidup yang lebih baik terdapat banyak sudut pandang, hal ini amat 

tegantung dari teori yang dianut. keberagaman sudut pandang ini akan berdampak 

pada keberagaman indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam 

praksisnya ukuran dalam pembangunan bukanlah sesuatu yang bebas kepentingan. 

Bagi penyelenggara negara ukuran dalam membangun sering digunkan untuk 

                                                           

38 Sondang P. Siagian,Teori dan Praktek ,… hal. 47. 
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mengklaim hasil kinerja mereka dalam membangun.tentunnya dengan 

menggunakan ukuran yang berpihak pada kepentingan mereka.  

Sebaliknya bagi kaum pengkritik pemrintah, ukuran keberhasilan 

pembangunan sering digunakan untuk mengkritik pemerintah, tentunya juga 

dengan kriteria dan ukuran yang berpihak pada kepentingan mereka. Sebagai 

contoh ketika dalam sebah negara pertumbuhan ekonominya meningkat, maka 

pemerintahnya akan menonjolkan keberhasilan meraka dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam negara tersebut juga terjadi kesenjangan 

sosial dan kerusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, para pengkritik akan 

menonjolkan kegagalan pemerintah dalam hal kerusakan lingkungan hidup dan 

pemerataan.   

Arief Budiman dalam bukunya yang berjudul Teori Pembangunan Dunia 

Ketiga menguraikan ada lima pendekatan yang digunakan untuk mengukur 

pembangunan. Berikut akan diuraikan ukuran keberhasilan pembangunan yang 

telah dihimpun oleh Arief budiman tersebut sebagai berikut: 

a. Kekayaan Rata-rata.  

Menurut pendekatan ini sebuah masyarakat dikatakan berhasil 

membangun bila pertumbuhan ekonomi didalam masyarakat tersebut cukup 

tinggi. Cara mengukurnya adalah diukur dari Gross National Product (GNP)  dan 

Gross Domestic Product (GDP)  yang dibagi dengan Jumlah penduduk. Dengan 

demikian dapat diukur produksi rata-rata setiap orang dari sebuah negara.39 

b. Pemerataan Ketiga.   

                                                           
39 Arief Budiman(1997),Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, hal. 132. 
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Pendekatan ini mengkrtik pendekatan pertama yang hanya mengukur 

kemakmuran sebuah negara hanya dari produksi rata-rata orang disetiap negara. 

Menurut pendekatan ini bisa jadi kekayaan rata-rata tersebut hanya dinikmati oleh 

sebagain kecil orang, dan sebagian besar orang yang lain yang tidak mendapat 

akses terhadap pertumbuhan ekonomi tetap hidup dalam kemiskinan. Karena itu 

pendekatan ini menekankan pada pentingnya pemerataan terhadap hasil-hasil dari 

pertumbuhan ekonomi.  

Cara yang dilakukan  dalam pendekatan ini adalah dengan melihat berapa 

prosen dari GNP di raih oleh 40% penduduk miskin, dan berapa persen dari 40% 

dinikmati penduduk menengah, serta berapa persen dari 20% dinikmati penduduk 

kaya. kalau terjadi ketimpangan yang luar biasa maka pemerataan dalam negara 

tersebut dianggap tidak tercapai. Cara lain adalah dengan menggunakan indeks 

diukur dengan angka antara 0-1. Bila indeks ini sama dengan satu maka terjadi 

ketimpangan maksimal, tapi bila 0 maka ketimpangan tidak ada. Jadi semakin 

kecil indek ini maka semakin kecil pula ketimpangan yang terjadi dalam sebuah 

negara.40 

c. Kualitas Hidup    

Pendekatan ini tidak hanya mengukur pembangunan dari sudut pandang 

ekonomi,melainkan menekanakn pada kesejahteraan penduduk. Salah satu tolak 

ukur yang digunakan adalah pendapat moris yang mengenalkan PQLI (Physical 

Quality Indeks), yang mengukur tiga indikator yaitu : (1) rata-rata harapan hidup 

(2) Rata-rata jumlah kemtian bayi (3) Rata-rata presentasi  bauta huruf. Ketika 

                                                           

40 Arief Budiman…, hal. 132. 
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indeks ini dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ternyata di masyarakat 

negara berkembang terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat kesejahteraan penduduk. 41 

d. Kerusakan Lingkungan Hidup   

Pendekatan ini menekankan pada pentingnya aspek lingkungan hidup 

sebagai indikator dalam pembangunan. Pendekatan ini berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang didapat saat ini, bisa tidak berarti 

apa-apa bila harus mengorbankan lingkungan hidup.Bagi pendekatan ini 

kerusakan lingkungan hidup agar berdampak buruk terhadap masyrakat tersebut 

dimasa depan. Sebab bila kemampuan lingkungan menurun untuk memenuhi 

kebutuhan manusia menurun, maka hal tersebut akan memiskinkan masyarakat 

tersebut di masa depan. Karena itu, pendekatan ini memasukan kemampuan untuk 

melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup sebagai faktor penting yang 

menentukan keberhasilan pembangunan.42 

e. Keadilan Sosial dan Kesinambungan    

Pendekatan ini menggabungkan dua pendekatan yang sebelumnya sudah 

melakukan krtitik terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi utama, yaitu 

pendekatan pemerataan dan lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini keberhasilan 

pembangunan dapat diukur dari sejauh mana pemerataan dapat terwujud, 

sekaligus lingkunagn hidup tetap lestari. 

5. Tujuan Pembangunan 

                                                           
41 Arief Budiman…, hal. 132. 
42 Arief Budiman…, hal. 132. 
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Tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan pembiyaan 

pembangunan bertemu dengan dilema antara efektifitas dan efisiensi. Jika 

efektifitas dipahami sebagai menurunkan input seoptimal mungkin. Jika input itu 

adalah tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan pembiyaan 

pembangunan, pilihannya adalah (1) mengoptimalkan penggunaan tujuan 

pembangunan, mengoptimalkan motivasi pembangunan, dan mengoptimalkan 

pembiyaan pembangunan, dengan orientasi untuk meningkatkan.43 

a. Mengendalikan pengeluaran dan melayani warga Negara dengan lebih 

baik. 

b. Merencanakan tujuan yang jelas dan mencapainya secara pasti. 

c. Menyelesaikan tugas lebih banyak dengan anggaran yang lebih sedikit. 

d. Memfokuskan penggunaan anggaran federal pada pekerjaan tertentu 

yang menjadi wewenang federal. 

e. Mereformasi program-program federal dengan mengurutkan pada 

program-program yang dianggap penting.44 

 

D. Pengertian Kebijakan Pimpinan 

1. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang 

dikembangkan sesuai situasi dan kondisi serta cara-cara bertindak sebagai 

pemimpin. Namun ada juga yang mendefinisikan kebijakan, yaitu alat untuk 

mencapai sebuah tujuan. Artinya, kebijakan adalah seperangkat tindakan 

                                                           

43 Randy R.Writnolo dan  Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pembangunan 

Indonesia, (PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 14. 

44 Randy R.Writnolo dan  Riant Nugroho Dwidjowijoto, …hal. 14. 
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pemimpin yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh 

pegawai sebagai konstituen pemimpin.45 

Pengertian lain dari kebijakan adalah kebijakan merupakan keputusan 

formal organisasi, yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan 

untuk menciptakan tata nilai baru dalam organisasi. Kebijakan akan menjadi 

rujukan utama para anggota organisasi dalam berperilaku. Kebijakan pada 

umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Kebijakan lebih bersifat adaptif 

dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa 

yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa 

menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang 

diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.46 

2. Pengertian Pimpinan 

Ada istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin, yaitu kata “Umara” 

yang sering disebut juga Ulil Amri. Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang 

mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin 

adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus organisasi agar tujuan 

organisasinya tercapai dan pegawainya sejahtera.47 

Secara khusus dan spesifik dalam berbagai literatur tidak ada definisi 

tunggal tentang difinisi kepemimpinan. Sebagian besar penulis mengungkapkan 

                                                           

45 Herman Musakabe, Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja (online) 

diakses melalui situs: http://wordpres.com:/2010/03/21/pelaksanaan-kebijakan. Diakses 25 Juni 

2020 

46 Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, 

MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta. 

47 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: 

Gema Insani, 2003), hal. 119. 
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kepemimpinan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan yang berbentuk seseorang 

untuk mampu mempengaruhi dan mengarahkan cara berfikir, bersikap dan 

bertindak orang yang dipimpinnya sedemikian rupa sehingga bertujuan mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pemimpin mampu merumuskan tujuan, 

membujuk orang lain untuk membantu mencapai tujuan tersebut, dan memimpin 

timnya kepada kemenangan.48  

Kepemimpinan memiliki arti luas meliputi ilmu tentang kepemimpinan, 

teknik kepemimpinan, seni memimpin, ciri kepemimpinan, serta sejarah 

kepemimpinan. Kepemimpinan bukan berarti memimpin orang untuk sesaat 

(insidental) seperti memimpin upacara bendera, memimpin paduan suara dan 

sebagainya. Tapi kepemimpinan lebih kepada seseorang yang memimpin suatu 

organisasi atau institusi. Sebagian besar definisi kepemimpinan merefleksikan 

suatu proses dimana seseorang mempengaruhi orang lain atau kelompok, dengan 

memberikan petunjuk dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan serta hubungan di 

dalam suatu kelompok atau organisasi.  

Seperti disebutkan di atas, pemimpin adalah orang yang mampu 

menggerakkan pengikut. Artinya, pemimpin tidak berdiri dan bekerja sendiri, 

tetapi membutuhkan hal-hal lain yang masuk dalam komponen kepemimpinan, 

komponen tersebut adalah: 

a. Pemimpin yaitu orang yang mampu menggerakkan pengikut untuk 

mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mempunyai visi, spirit, 

karakter, integritas, dan kapabilitas yang tinggi. 

                                                           

48 Elizabeth O’leary, Kepemimpinan, (Yokyakarta : Andi, 2001), hal : 1 
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b. Kemampuan menggerakkan, artinya bagaimana pemimpin mampu 

menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah di tetapkan. 

c. Pengikut yaitu orang-orang yang berada dibawah otoritas atau jabatan 

seorang pemimpin. 

d. Tujuan yang baik, yaitu apa yang ingin dan yang akan dicapai oleh 

organisasi tersebut. 

e. Organisasi, yaitu wadah atau tempat kepemimpinan berada.49 

 

Untuk itu seorang pemimpin harus mampu memenej komponen-

komponen atau unsur-unsur yang menjadi bagian dari kepemimpinannya dalam 

suatu organisasi atau instansi yang dipimpinnya. 

3. Pengertian Kebijakan Pimpinan 

Kebijakan pimpinan adalah seperangkat tindakan pemimpin yang didesain 

untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai 

konstituen pemimpin yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan sesuai situasi 

dan kondisi.50 

Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan antara lain melalui visi dan misi yang digariskan pemimpin. 

Visi mengandung pengertian ke mana arah organisasi selama masa kepemimpinan 

yang telah ditentukan. Sedangkan misi adalah bagaimana mencapai visi yang telah 

ditentukan. 

                                                           

49 Eko Maulana Ali Saroso, Kepemimpinan Integratif Berbasis ESQ, (Jakarta: Bars Media 

Komunikasi, 2004). hal. 20 

 

50 Herman Musakabe, Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja (online) 

diakses melalui situs: http://wordpres.com:/2010/03/21/pelaksanaan-kebijakan. Diakses 25 Juni 

2020  
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Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin harus 

ditangani, dikendalikan dan dievaluasi dari waktu ke waktu sehingga tugas-tugas 

dapat dilakukan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu dan mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Dengan kata lain pemimpin menjalankan fungsi manajemen 

secara efektif dan efisien  untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

yang telah dikeluarkannya. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan seorang 

pemimpin dalam pelaksanaannya harus terukur dalam pencapaian hasilnya, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu : 

a. Berdasarkan sasaran / target yang akan dicapai. 

b. Berdasarkan waktu yang tersedia. 

c. Berdasarkan biaya yang tersedia. 

d. Keterampilan dan kemampuan pegawainya dalam melaksanakan 

kebijakan.51 

 

4. Bentuk-bentuk Kebijakan Pimpinan 

Ada beberapa bentuk kebijakan seorang pemimpin dalam memotivasi 

pegawainya, ada yang berbentuk penghargaan (reward) dan ada yang berbentuk 

hukuman (punishment), bentuk-bentuk ini jelas hanya untuk membangkitkan 

gairah pegawai dalam menjalankan tugas yang telah diembankan kepadanya guna 

mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. 

a. Penghargaan (Reward) 

                                                           

51Herman Musakabe, Pelaksanaan Diakses 25 Juni 2020 
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Penghargaan (reward) adalah jumlah pembayaran yang diterima dan 

tingkat kesesuaian antara pembayaran tersebut dengan pekerjaan yang 

dilakukan.52 Menurut Suwarto dalam bukunya Perilaku Keorganisasian 

menyatakan. Penghargaan (reward) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu 

prestasi tertentu yang diberikan, baik dari perorangan ataupun suatu lembaga yang 

biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Dalam organisasi ada 

istilah insentif, yang merupakan suatu penghargaan dalam bentuk material atau 

non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada pegawainya 

agar mereka bekerja dengan menjadikan modal motivasi yang tinggi dan 

berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Penghargaan tersebut 

mencakup: uang, status, promosi dan rasa hormat. 

1) Imbalan uang adalah imbalan ekstrinsik yang utama, dan secara umum 

diakui bahwa uang adalah pendorong utama, namun jika pegawai tidak 

melihat adanya hubungan antara prestasi dengan kenaikan yang pantas, 

uang tidak akan menjadi motivator yang kuat sehingga perlu diciptakan 

sistem penilaian prestasi yang jelas. 

2) Status adalah penghargaan antar pribadi yaitu dengan menugaskan 

individu pada  pekerjaan yang berwibawa. 

3) Promosi adalah perpindahan seorang pegawai dari satu tempat/ jabatan 

ke tempat/jabatan  lain yang lebih tinggi. 

                                                           

52 Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja , (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002) hal. 57. 
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4) Rasa hormat/pengakuan adalah penggunaan manajerial atas pengakuan 

atau penghargaan melibatkan pengetahuan manajer tentang pelaksanaan 

pekerjaan yang baik.53 

b. Hukuman (Punishment) 

Hukuman (punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah 

tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam 

hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan 

ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak 

memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang 

diharapkan. 

Dalam menjalankan organisasi diperlukan sebuah aturan dan hukum yang 

berfungsi sebagai alat pengendali agar kinerja pada organisasi tersebut dapat 

berjalan dengan baik. Jika aturan dan hukum dalam suatu organisasi tidak berjalan 

baik maka akan terjadi konflik kepentingan baik antarindividu maupun antar 

organisasi. 

Pada beberapa kondisi tertentu, penggunaan hukuman dapat lebih efektif 

untuk merubah perilaku pegawai, yaitu dengan mempertimbangkan: Waktu, 

Intensitas, Jadwal, Klarifikasi, dan Impersonalitas (tidak bersifat pribadi).54 

 

c. Penghargaan dan Hukuman dalam Organisasi 

                                                           

53 Suwarto, Perilaku Keorganisasian , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,  2011), hal. 

120. 

54Sondang P. Siagian, Kiat… hal. 59. 
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Dalam berorganisai, pemberlakuan metode penghargaan dan hukuman 

merupakan hal yang penting untuk membentuk pribadi dari warga organisasi 

tersebut. Jika hukuman menghasilkan efek jera, maka penghargaan akan 

menghasilkan efek sebaliknya yaitu ketauladanan, untuk membuat penghargaan 

(reward) dan hukuman (punishment) dapat berjalan dengan baik diperlukannya 

konsistensi yang dapat menjamin bahwa penghargaan yang diberikan haruslah 

bersifat konkrit (bermanfaat), dan hukuman yang diberikan bersifat keras dan 

tidak pandang bulu. 

Secara teori, penerapan reward dan punishment secara konsekuen dapat 

membawa pengaruh positif, antara lain: 

a. Mekanisme dan sistem kerja di suatu organisai menjadi lebih baik, karena 

adanya tolak ukur kinerja yang jelas. 

b. Kinerja individu dalam suatu organisasi semakin meningkat, karena 

adanya sistem pengawasan yang objektif dan tepat sasaran. 

c. Adanya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran kuantitatif 

maupun kualitatif tingkat pencapaian kinerja para individu organisai. 

Pada dasarnya keduanya sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi 

seseorang, termasuk dalam memotivasi para pegawai dalam meningkatkan 

kinerjanya. Keduanya merupakan reaksi dari seorang pimpinan terhadap kinerja 

dan produktivitas yang telah ditunjukkan oleh bawahannya, hukuman untuk 

perbuatan jahat dan ganjaran untuk perbuatan baik. Melihat dari fungsinya itu, 

seolah keduanya berlawanan, tetapi pada hakikatnya sama-sama bertujuan agar 
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seseorang menjadi lebih baik, termasuk dalam memotivasi para pegawai dalam 

bekerja.55 

d. Penghargaan dan Hukuman Dalam Pandangan Islam 

Dalam memotivasi pegawai, perlu ada penghargaan dan hukuman. Kedua 

hal ini tidak boleh dipisahkan. Jika yang dilakukan hanya memberi reward saja, 

maka pegawai akan memiliki semangat untuk melakukan sesuatu karena tujuan-

tujuan jangka pendek. Jika yang dilakukan hanya aspek peringatan (hukuman) 

saja, maka pegawai cendrung menjadi takut dan tidak akan berkembang. Oleh 

karena itu, kedua-duanya, yaitu penghargaan dan hukuman harus dilakukan. 

Dalam Islam ada istilah basyir (berita gembira) dan nadzir (berita ancaman) yang 

dianalogikan dengan penghargaan dan hukuman. Rasulullah saw sendiri adalah 

seorang pemberi berita gembira dan pemberi berita ancaman (basyira 

wanadzira).56 

e. Tujuan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) 

Ada tiga fungsi atau tujuan penting dari penghargaan yang berperan besar 

bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan, ketiga hal tersebut adalah: 

1) Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi. 

2) Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. 

3) Bersifat Universal. 

Ada tiga fungsi atau tujuan penting dari hukuman yang berperan besar 

bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan, yaitu: 

                                                           

55 Sondang P. Siagian, Kiat… hal. 62.  

56 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung,  Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: 

Gema Insani, 2003), hal. 136.  



39 
 

 

1) Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan 

tingkah laku yang tidak diharapkan. 

2) Bersifat mendidik. 

3) Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang 

tidak diharapkan.57 

Ketiga fungsi tersebut harus ada kesesuaian dengan prinsip organisasi atau 

tujuan organisasi yang hendak dicapai sehingga pemberian hukuman tersebut 

merupakan bagian dari program atau unsur yang membawa organisasi pada tujuan 

yang ingin dicapai. 

E. Syariat Islam 

Secara umum, Syariat Islam adalah keseluruhan teks Al-Qur’an dan Sunnah 

sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, jalan 

agama yang benar, sebagian dari jalan tersebut menyangkut hubungan khusus 

antara individu dengan Allah, dan sebagian lagi menyangkut pengatur antar 

individu dalam kehidupan masyarakat. Bagian yang kedua, sebagiannya 

memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya dan sebagian lagi 

menyangkut norma akhlak, etika dan lainnya yang diserahkan pada ketaatan 

individu.58  

Secara garis besar, Syariat Islam dilihat dari segi penerapan di Indonesia 

dapat dibagi menjadi kedua macam, yaitu bersifat normatif dan yuridis formal. 

                                                           

57 Sondang P. Siagian, Kiat… hal. 76.  
58  Dian Maulita, Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di 

Kabupaten Pidie,  Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 14. 
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Syariat Islam yang bersifat normatif ketentuannya tersebar dan dapat ditemui 

dalam buku fiqh, ketentuan dan aturan fiqh tersebut disamping ada yang bersifat 

aplikatif, mengatur bidang aqidah, ibadah, akhlak. Pelaksanaannya tergantung 

pada tingkat kesadaran umat dalam beragama dan terdapat aturan-aturan yang 

belum aplikatif seperti bidang jinayat. 

Adapun Syariat Islam yang bersifat yuridis formal, merupakan ketentuan dan 

aturan fiqh yang telah menjadi hukum fiqh. Ketentuan dan aturan-aturan dalam 

fiqh dijadikan peraturan negara atau Undang-Undang melalui proses legislagi oleh 

penguasa. Syariat islam secara yuridis formal, dalam pelaksanaanya terdapat 

institusi yang bersifat memaksa demi tegaknya hukum tersebut. Sekalipun fiqh 

pada dasarnya bukan produk politik namun dalam sejarahnya diwilayah negara 

Islam termasuk Indonesia, fiqh dengan cara legislasi dijadikan sebagai hukum 

positif.59 

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, 

serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah 

penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. 

Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk 

dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, selama 

tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. 

                                                           
59 Abdul Gani Isa, Formalisasi Syariat Islam di Aceh “ Pendekatan Adat, Budaya dan 

Hukum”. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hal. 3-4. 
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Di Aceh, mengenai tentang penerapan Syariat Islam sangatlah ketat bahkan 

diatur dalam Perda dan Qanun. Ada beberapa perda dan qanun yang disahkan 

untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah60, yaitu: 

1. Perda Provinsi Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam 

Provinsi Aceh, pasal 8 ayat 2 “setiap Muslim wajib menunda dan 

menghentikan semua kegiatan pada waktu tertentu untuk melaksanakan 

ibadah”, pasal 8 ayat 4 “setiap pemeluk agama selain agama Islam tidak 

dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat mengambil ketenangan dan 

kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam”. 

2. Perda nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat. 

3. Qanun provinsi Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan Syariat Islam. 

4. Qanun provinsi Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam 

di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam. 

5. Qanun provinsi Aceh nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan 

sejenisnya. 

6. Qanun provinsi Aceh nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dan 

sejenisnya. 

7. Qanun provinsi Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan 

mesum). 

8. Qanun provinsi Aceh nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.61 

 

                                                           
60  Al Yasa’ Abubakar, Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, 

Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 209. 
61  Al Yasa’ Abubakar, Syariat Islam …, hal. 209. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.49 Metode diartikan sebagai suatu 

cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian Sedangkan penelitian diartikan 

sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 

memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis 

untuk mewujudkan kebenaran.50 Penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodelogis, 

sistematis dan konsisten. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

temuan-temuannya tidak melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Contoh 

dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang. 

Disamping itu juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan 

timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun 

analisinya bersifat kualitatif.51 Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

                                                           

49 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: UNS Press, 1989), hal. 4. 

50 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006), hal. 24. 

51 Anslem Strauss & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualititatif, (Jakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013),   hal. 4.  
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau pelaku yang dapat diamati.52 

Penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, 

menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. 

Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel 

yang ada.53 Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi 

kepustakaan (library reasearch) dan juga studi lapangan (field reasearch). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam pembahasan 

skripsi ini adalah di Kota Banda Aceh. Alasan mengambil lokasi ini dikarenakan 

tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kepemimpinan Aminullah Usman 

dalam membangun Kota Banda Aceh khususnya pembangunan di bidang agama 

dikarenakan saat observasi awal penulis melihat adanya tindaqk pelanggaran 

syariat Islam di Kota Banda Aceh. 

C. Informan 

Sumber Informan dalam penelitian ini terdiri dari Bapak Aminullah 

Usman selaku Wali Kota Banda Aceh, Kepala Biro Kesra, Kepala Dinas Syariat 

Islam serta Rahmad Mulki, M. Andra Azhari dan Anayya Syadza Zainuddin 

selaku warga Kota Banda Aceh. Dipilihnya sumber informan ini atas alasan 

                                                           

52 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Cetke 4, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), hal. 

35. 

53 Mardalis, Metode Penelitian Suatu…, hal. 26. 
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mereka lebih mengetahui tentang seluk beluk kepemimpinan Aminullah Usman 

dalam membangun Kota Banda Aceh. 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk 

membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.  

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan 

pancaindera lainnya. Burhan Bungin menyebutkan bahwa observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan.54 Dalam pengertian lain, observasi adalah 

pengamatan, pencatatan yang sistematis tentang fenomena penyidikan dengan alat 

indra. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

terhadap hasil  wawancara maupun data penelitian lainnya.  

2. Wawancara 

                                                           

54 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),      

hal. 115. 
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Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. 

Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dan menentukan materi 

yang akan ditanyakan serta kapan dimulai dan kapan diakhiri. Sedangkan 

informan adalah orang yang di wawancarai dan memberikan informasi kepada 

pewawancara.55  

   Untuk memperoleh data yang lebih valid, peneliti mengadakan wawancara 

langsung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Bapak Aminullah Usman 

selaku Wali Kota Banda Aceh, Kepala Biro Kesra, Kepala Dinas Syariat Islam 

serta Rahmad Mulki, M. Andra Azhari dan Anayya Syadza Zainuddin selaku 

warga Kota Banda Aceh. Dipilihnya sumber informan ini atas alasan mereka lebih 

mengetahui tentang seluk beluk kepemimpinan Aminullah Usman dalam 

membangun kota Banda Aceh. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat 

kabar, majalah, foto, dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian. Pada 

intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data historis.56 Dalam hal ini peneliti perlu mengumpulkan data yang berupa 

dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Data dokumentasi ini termasuk diantaranya Visi-Misi Kota Banda Aceh 

yang bersangkutan dengan pembangunan Kota Banda Aceh,  

                                                           

55 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif…,  hal. 108. 

56 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif …, hal. 123. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap 

dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil 

penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar 

dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.57 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada 

pemecahan masalah yang ada pada pengelompokan data untuk menarik 

kesimpulan. 

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap 

yang harus dilakukan yaitu: 

1. Tahap pengumpulan data. 

2. Tahap reduksi data 

3. Tahap display data. 

4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.58 

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi bagaimana kepemimpinan 

Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh yang telah ditelaah, 

dikaji, dan simpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.59 Data dalam 

rangkaian kualitatif selalu berbentuk rangkaian kata-kata bukan rangkaian angka-

angka. Analisis data merupakan upaya menelaah secara kritis terhadap data 

penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

                                                           

57 Haris Herdiansyah, MetodologiPenelitianKualitatif, (Jakarta: Selemba Humanika, 

2012), hlm. 152. 

58 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 

139. 

59 Sutrisno Hadi,  Metodologi Reasearch …, hal. 46. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Kota Banda Aceh 

Banda Aceh dikenal sebagai Kota tua yang erat kaitannya dengan sejarah 

gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal 

sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada 

hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh 

telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam Tertua di 

Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam 

penyebaran islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, Kota ini juga 

dikenal sebagai Serambi Mekkah.60  

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai Kota 

regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan islam. Oleh karena itu, 

Kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara 

lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang 

dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, 

China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin 

oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam 

sejarah Aceh. 

                                                           

60 Dokumen Kota Banda Aceh diambil pada tanggal 8 Juli 2020 di Kantor Balai Kota 

Banda Aceh. 
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Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di 

Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran 

budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di 

sudut-sudut Kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong 

Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.61 

2. Visi Misi Kota Banda Aceh 

Adapun visi dan misi Kota Banda Aceh yaitu: 

a. Visi  

Terwujudnya Kota Banda Aceh Yang Gemilang Dalam Bingkai Syariat 

b. Misi  

1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan 

aqidah, akhlak, ibadah, muammalah dan syiar islam. 

2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan 

olah raga. 

3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan 

masyarakat. 

4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.  

6) Membangun infrastruktur Kota yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan.  

                                                           

61 Dokumen Kota Banda Aceh…, diambil pada tanggal 8 Juli 2020 



49 

 

 

7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak.62 

 

3. Kondisi Demografis Kota Banda Aceh 

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan 

kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup 

berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. 

Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat 

pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga 

bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.63 

4. Struktur Pemerintahan Kota Banda Aceh 

Berikut struktur Pemerintahan Kota Banda Aceh: 

NO NAMA JABATAN 

1 H. Aminullah Usman, SE.Ak, MM. Walikota Banda Aceh 

2 Drs. H. Zainal Arifin Wakil Walikota Banda Aceh 

3 Ir Bahagia Dipl SE Sekretaris Daerah 

4 Faisal, S.STP 

Asisten Pemerintahan, 

Keistimewaan dan Kesejahteraan 

Rakyat 

5 Bachtiar, S.Sos 
Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

6 Drs. Tarmizi, MM Asisten Administrasi Umum 

7 Fadhil, S.Sos, MM 

Staf Ahli Bidang Keistimewaan, 

Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia  

8 Dr. Media Yulizar, M.Ph 
Staf Ahli Bidang Ekonomi, 

Keuangan dan Pembangunan 
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9 Drs. Muzakir 
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, 

Hukum dan Politik Pemerintahan 

10 Alizar, S.Ag, M.Hum Kepala Dinas Syariat Islam 

11 Dr. Saminan, M.Pd 
Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan  

12 - 

Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

13 Jalaluddin, ST, MT 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

14 Drs. Muzakkir, M.Si Kepala Dinas Perhubungan 

15 Dra. Emila Sovayana 
Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

16 M. Nurdin, S.Sos 
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan 

17 Ir. Zulkifli Syahbuddin, MM 
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan 

18 Iskandar, S.Sos Kepala Dinas Pariwisata 

19 Rosdi, ST 
Kepala Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman 

20 Bustami, SH  
Kepala Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

21 Hamdani, SH 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Keindahan 

22 Rizal Junaedi, SE Kepala Dinas Sosial 

23 Drs. Rizha, MM 
Kepala Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan 

24 - Kepala Dinas Kesehatan 

25 Tarmizi M.Daud, S.Ag, M.Ag Kepala Dinas Pendidikan Dayah 

26 Mairul Hazami, SE, M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja 

27 Muchlish, SH 
Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

28 Drs. Dwi Putrasyah 
Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Gampong 

29 Teuku Syahluna Polem, S.Sos 
Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga 

30 Drs. T. Samsuar, M.Si 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik 

31 M. Iqbal Rokan, S.STP 
Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan 

32 Weri, SE, MA Kepala Badan Perencanaan 
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Pembangunan Daerah  

33 Arie Maula Kafka, S.Sos 
Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM 

34 Fadhil, S.Sos, MM 
Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

35 Alimsyah, SPd, MS  
Kepala Kantor Perpustakaan dan 

Arsip 

36 Muhammad Hidayat, S.Sos 
Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja dan WH 

37 dr. Fuziati, Sp.Rad Direktur RSUD Meuraxa 

38 T. Novizal Aiyub, SE.Ak Dirut PDAM Tirta Daroy 

39 Rita Puji Astuti, AP Inspektur Inspektorat 

40 Tharmizi, SE, M.Si Sekretaris Dewan 

41 Drs. T. Hazensyah 
Kepala Sekretariat Majelis 

Pendidikan Daerah 

42 Drs. Abdul Wahab  
Kepala Sekretariat Majelis 

Permusyawaratan Ulama 

43 Akbar Mirza, S.STP, M.Si Kepala Sekretariat Baitul Mal 

44 Rahmat Saiful Bahri, S.Sos, SE, MM 
Kepala Sekretariat Majelis Adat 

Aceh 

45 Mustafa, S.Sos Camat Lueng Bata 

46 Reza Kamilin, S.STP Camat Kuta Alam 

47 Muhammad Rizal, S.STP Camat Baiturrahman 

48 Drs. Rizal Abdillah Camat Ulee Kareng 

49 Aulia R. Dahlan, S.Sos Camat Syiah Kuala 

50 Paidian Faisal, S.STP Camat Banda Raya 

51 Arie Januar, S.STP Camat Kuta Raja 

52 T.M. Syukri Wardana, S.STP Camat Jaya Baru 

53 Ardiansyah, S.STP, M.Si Camat Meuraxa 

54 Wahyudi, S.STP Kabag Umum 

55 Drs. Fahmi, M.Si Kabag Tata Pemerintahan 

56 Azmi, SH Kabag Hukum 

57 Fahrul Razi, S.STP, M.Si 
Kabag Keistimewaaan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

58 M. Syaifuddin Ambia ST, MT  
Kabag Administrasi 

Pembangunan 

59 M. Ridha, S.STP, MT, M.Sc Kabag Administrasi 
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Perekonomian 

60 Herri, S.STP Kabag Organisasi 

61 Irwan, SE.Ak, M.Si Kabag Hubungan Masyarakat 

62 - 
Kabag Layanan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Sumber: Dokumen Kota Banda Aceh 

5. Kecamatan di Kota Banda Aceh 

NO KECAMATAN LUAS  WILAYAH 

1 Baiturrahman 455 Km2 

2 Meuraxa 726 Km2 

3 Lueng Bata 534 Km2 

4 Banda Raya 479 Km2 

5 Kuta Alam 1.005 Km2 

6 Syiah Kuala 1.424 Km2 

7 Kuta Raja 521 Km2 

8 Jaya Baru 378 Km2 

9 Ulee Kareng 615 Km2 

Sumber: Dokumen Kota Banda Aceh 

6. Agama Di Kota Banda Aceh 

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di 

Kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan 

lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim.64 

a. Jenis Agama di Kota Banda Aceh 

NO 
AGAMA 

JUMLAH JIWA 

1 Islam 222.582 

2 Protestan 717 

3 Katolik 538 
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4 Hindu 39 

5 Budha 2755 

Sumber: Dokumen Kota Banda Aceh 

 

 

b. Jumlah Fasilitas Ibadah : 

NO NAMA  JUMLAH UNIT 

1 Masjid 104 

2 Meunasah 91 

3 Mushalla 90 

4 Gereja 4 

5 Kuil 1 

6 Klenteng 1 

Sumber: Dokumen Kota Banda Aceh 

1) Pembangunan Kota Banda Aceh 

a. Pembangunan Fly Over (jembatan layang) kawasan Simpang Surabaya, 

Banda Aceh 

Pembangunan jalan layang ini pengerjaannya dimulai tahun 2015 dan 

ditargetkan selesai pada tahun 2017. Simpang Surabaya merupakan salah satu titik 

penting dalam sistem jaringan jalan Kota Banda Aceh karena melayani sistem 

primer jaringan jalan. Saat ini kapasitas Simpang Surabaya mulai tidak mampu 

melayani arus kendaraan yang melaluinya. Karenanya, pembangunan jembatan 

layang merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan 

lalulintas di kawasan tersebut. 
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Jembatan layang Simpang Surabaya akan dibangun dengan panjang 

850,954 meter dan terbagi dalam 8 bentang. Fly over ini juga memilki lebar 17,5 

meter.65 

b. Pembangunan Jalan Bawah Tanah (Underpass) 

Selain membangun fly over di Simpang Surabaya, Pemko Banda Aceh 

sedang berupaya agar pembangunan jalan bawah tanah (underpass) yang 

menghubungkan Beurawe ke Kuta Alam (samping Hermes Mall hingga Masjid 

Kuta Alam). Pembangunan ini juga dilaksanakan tahun 2015. 

Underpass akan memudahkan para pengendara dari arah Ulee Kareng 

menuju ke Kuta Alam tanpa harus memutar arah di Jalan T Hasan Dek, begitu 

juga sebaliknya, masyarakat dari Kuta Alam tidak harus memutar arah di depan 

Bank BPD Jambo Tape jika ingin ke Ulee Kareng. 

Pembangunan underpass ini tidak akan mengganggu jalan yang sudah 

ada sebelumnya dari Simpang Surabaya menuju Simpang Jambo Tape. Panjang 

underpass sekitar 200 meter, dan lebarnya disesuaikan dengan kondisi jalan yang 

ada.66 

c. Trans Kutaraja Gratis Bagi Pelajar 

Mulai tahun 2015, Pemerintah Kota Banda Aceh mengoperasikan 92 unit 

Bus Way dengan nama Trans Kutaraja. Transportasi ini di gratiskan bagi siswa di 

Banda Aceh. Sedangkan untuk mahasiswa akan diberikan keringanan dalam 

bentuk kartu berbayar yang harganya jauh dibawah tarif standar. 
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Saat ini, sejumlah halte sedang dirampungkan. Akan ada 6 koridor yang 

akan dibuka untuk rute transportasi massal ini, yakni : 

1) koridor 1, akan melayani rute Kota Banda Aceh – Darussalam 

2) koridor 2, jalur Bandara SIM – Terminal Batoh dan ke Ulee Lheue. 

3) Koridor 3, rute Kota Banda Aceh – Mata Ie. 

4) Koridor 4, rute Kota Banda Aceh – Ajuen hingga ke Lhoknga. 

5) Koridor 5, jalur Ulee Kareng- Terminal Batoh. 

6) Koridor 6, rute Keudah – Syiah Kuala.67 

d. Tingkatkan Partisipasi Perempuan Melalui Musyawarah Rencana Aksi 

Perempuan (Musrena) 

Perempuan membutuhkan forum tersediri terpisah dari laki-laki agar 

mereka lebih leluasa untuk menyampaikan aspirasinya tanpa harus merasa segan 

atau takut dibantah memberi ruang bagi perempuan dalam berekspresi melalui 

Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena). Program ini merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari proses perencanaan Kota Banda Aceh dan bersanding 

dengan proses perencanaan yang sudah ada sebelumnya. Usulan tersebut 

kemudian digabungkan dan dipilah sesuai skala prioritas dan kebutuhan Kota 

secara umum. 

Tujuan khusus dari metode perencanaan ini adalah untuk memperkuat 

posisi perempuan dalam porses pengambilan keputusan dan kebijakan yang 

selama ini didominasi oleh laki-laki. Musrena merupakan wadah yang demokratis, 
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strategis, partisipatif, dan politis bagi kaum perempuan untuk dapat berkontribusi 

dan terlibat aktif dalam pembangunan. 

Musrena juga menjadi wadah dan ajang pembelajaran bagi perempuan 

untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyuarakan aspirasinya di ruang 

publik. Sedangkan tujuan umum dari Musrena adalah untuk mewujudkan Kota 

Banda Aceh sebagai Kota yang ramah gender. Dalam perjalanannya, Musrena ini 

telah meraih prestasi di tingkat Nasional, yakni Innovative Government Award 

tahun 2012.68 

B. Konsep Kepemimpinan Aminullah Usman Dalam Membangun Kota 

Banda Aceh Dibidang Agama 

Pada saat ini, Kota Banda Aceh dibawah Kepemimpinan Aminullah 

Usman selaku Wali Kota Banda Aceh pada periode 2017-2022  banyak menuai 

apresiasi dari berbagai kalangan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program 

program pro rakyat yang dijanjikan saat kampanye sudah mulai direalisasikan 

dalam tahun pertama memimpin Kota Banda Aceh. 

Mengusung visi Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariat. Aminullah 

Usman beserta wakilnya Zainal Arifin memprioritaskan pembangunan di bidang 

Agama, Ekonomi dan Pendidikan. Namun berdasarkan pengamatan awal, 

kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh belum 

sepenuhnya maksimal dikarenakan Visi Misi yang belum sepenuhnya 

terealisasikan. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan dibidang agama dimana saat 

ini pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya maksimal, 
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masih ada tindak pelanggaran syariat Islam seperti cara berpakaian masyarakat di 

Kota Banda Aceh terkhususnya cara berpakaian muda mudi yang tidak berbusana 

sesuai syariat. disisi lain juga masih terdapat pelanggaran syariat Islam seperti 

aktivitas muda mudi non muhrim yang berduaan di tempat tertentu seperti tempat 

wisata Ulee Lhee dan Blang Padang di malam hari dan tidak ada petugas berwajib 

yang berpatroli sehingga tindak pelanggaran syariat Islam terjadi. Dibidang 

pelaksanaan ibadah, masih terdapat aktivitas-aktivitas masyarakat seperti masih 

membuka warkop atau aktivitas di warung kopi ketika masuk waktu shalat. Selain 

itu, masih ditemukan penjual nasi pada saat bulan Ramadhan, hal ini tentunya 

harus mendapat perhatian dari pemerintah terkhususnya Aminullah Usman agar 

pembangunan di bidang agama dapat terealisasikan. 

Dalam RENSTRA SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 

Daerah) Periode 2017-2022 Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, ada beberapa 

isu strategis dalam pelaksanaan Syariat Islam antara lain: 

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah 

a. Pendukung pelaksanaan kegiatan musabaqah tilawatil qur’an. 

b. Pendukung pelaksanaan kegiatan festival anak shaleh. 

c. Pendukung pelaksanaan kegiatan training ESQ profesional 

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam 

a. Operasional pengawasan terpadu. 

b. Penguatan aqidah dan peningkatan amalan umat islam. 

c. Penyelenggaraan makan halal. 

d. Penguatan lembaga dakwah sekolah (LDS). 
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e. Pembinaan hafizh dan hafizhah. 

f. Pembinaan kelembagaan LPTQ Kota Banda Aceh. 

g. Pembinaan gampong Syariat 

3. Program Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam 

a. Bimbingan hukum keluarga (ahwalusysyakhsiyah) dan pembinaan 

keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. 

b. Peningkatan publikasi melalui media elektronik dan media cetak. 

c. Survey pengamalan syariat Islam 

 

4. Program Penyemarakan Syiar Islam 

a. Pelaksanaan pengajian dan zikir 

5. Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah 

a. Pembinaan kader dakwah. 

b. Pembinaan generasi muda Islam 

6. Program Pemberdayaan Sarana Ibadah 

a. Pembinaan manajemen sarana ibadah. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana ibadah 

7. Program Pembinaan Aqidah Umat 

a. Pembinaan muallaf 

8. Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun 

a. Penyuluhan hukum Islam dan isi qanun. 

9. Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam 

a. Pelaksanaan rapat kerja (Raker) dan rapat koordinasi (Rakor) 
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10. Program Pembinaan Fardhu Kifayah 

a. Pembinaan penyelenggaraan tajhiz mayat. 

b. Pembinaan pembekalan ilmu tauhid. 

Pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh merujuk kepada PERDA 

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang disusun 

berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 untuk mengisi keistimewaan Aceh, pasal 

2 ayat 1 berbunyi; ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam 

peraturan daerah ini, bertujuan untuk mengisi keistimewaan dibidang agama, 

dengan menerapkan Syariat Islam.69 

Untuk mengetahui konsep pembangunan Kota Banda Aceh dibidang 

pembangunan agama, berikut hasil wawancara dengan Bapak Aminullah Usman 

selaku WaliKota Banda Aceh yang menyatakan bahwa: 

“pembangunan Kota Banda Aceh dibidang agama sudah dikunci didalam 

Visi Kota Banda Aceh yaitu Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai 

Syariat. Pembangunan Kota Banda Aceh diantaranya adalah 

pembangunan Agama, Ekonomi dan Pendidikan dimana tiga hal ini 

saling berkaitan. Bagus Agama Ekonomi dan Pendidikan juga harus 

bagus begitupun sebaliknya”.70  

 

Kemudian terkait dengan kepemimpinan Aminullah Usman dalam 

membangun Kota Banda Aceh khususnya dibidang agama, penulis melakukan 

wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang 

mengatakan bahwa: 

                                                           

69  Al Yasa’ Abubakar, Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, 

Kebijakan dan Kegiatan, ( Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh NAD, 2006 ), hal. 41. 

70 Wawancara dengan Bapak Aminullah Selaku Walikota Banda Aceh Pada Tanggal 16 

Juli 2020 di Pendopo Walikota. 
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“kepemimpinan Bapak Aminullah Usman dalam membangun Kota 

Banda Aceh dibidang Agama ialah sangat respon terhadap pembangun 

Kota Banda Aceh sesuai dengan Visi Kota Banda Aceh Gemilang dalam 

Bingkai Syariat. Adapun dalam pembangunan dibidang Syariat Islam, 

Kota Banda Aceh mempunyai Dai Kota yang bertugas memberikan 

penyuluhan tentang Syariat Islam di gampong-gampong, dimana satu 

gampong satu orang penyuluh. Disisi lain Bapak Wali Kota juga sangat 

tegas akan pelanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh”.71 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Fakhrul Razi, S.STP, M.Si 

selaku Kepala Bagian Kesra Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa: 

“Kepemimpinan Bapak Aminullah Usman dalam membangun Kota 

Banda Aceh dibidang Agama sudah dikategorikan bagus, hal ini 

dibuktikan oleh perubahan-perubahan serta angka tindak pelanggaran 

Syariat Islam menurun di Kota Banda Aceh”.72 

Kemudian juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu 

masyarakat Banda Aceh Andra Azhari yang mengatakan Bahwa: 

“dibawah kepemimpinan Bapak Aminullah Usman, syariat Islam sudah 

berjalan dengan baik, dilihat dari segi penerapan beberapa sektor seperti 

tindak terhadap pelanggar syariat Islam seperti kasus Gowes yang 

beberapa waktu lalu terjadi, namun pencegahan sejak dini terhadap 

pelanggaran syariat Islam masih belum maksimal seperti penerapan 

busana sesuai syariat yang masih banyak dilanggar.”73 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa konsep pembangunan 

Kota Banda Aceh dalam bidang agama dikunci didalam visi Kota Banda Aceh 

yaitu Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariat. Pembangunan dalam bidang 

                                                           

71 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 

72 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 

73 Wawancara dengan Andra Azhari selaku Masyarakat Banda Aceh pada Tanggal 1 

Agustus 2020. 
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Agama di Kota Banda Aceh mempunyai kaitan satu sama lain dengan Pendidikan 

dan ekonomi. Kepemimpinan Bapak Aminullah Usman dalam pembangunan 

dibidang Agama menurut kepala dinas Syariat Islam, kepala Biro Kesra Banda 

Banda Aceh dan Masyarakat Kota Banda Aceh dapat dikatakan baik dan responsif 

terhadap setiap kebutuhan masyarakat dalam bidang agama.   

Terkait dengan aturan/himbauan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan 

syariat Islam di Kota Banda, Bapak waliKota banda Aceh menyatakan bahwa: 

“Ada Qanun No. 11 Tahun 2002 yang didalamnya tertera tentang 

Aqidah, Ibadah, Syiar Islam dan Muamalah. dimana Qanun ini 

ditegakkan di Kota Banda Aceh. Kemudian ada juga aturan dalam bentuk 

himbauan yang dikembangkan berdasarkan Qanun tersebut”. 74 

Terkait dengan salah satu himbauan/aturan yang dikeluarkan wali Kota 

Banda Aceh kepala dinas Syariat Kota Banda Aceh mengatakan bahwa: 

“Himbauan dari Bapak Wali Kota seperti himbauan larangan membuka 

warung makan saat bulan puasa agar masyarakat nyaman dalam 

beribadah dan himbauan larangan merayakan tahun baru Masehi di Kota 

Banda Aceh”.75 

Kemudian juga ditambahkan oleh Kepala Bagian Kesra Kota Banda 

Aceh yang mengatakan bahwa: 

“Himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berupa 

larangan perayaan tahun baru Masehi, hari Valentine, kemudian juga 

                                                           

74 Wawancara dengan Bapak Aminullah Selaku Walikota Banda Aceh Pada Tanggal 16 

Juli 2020 di Pendopo Walikota. 

75 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 
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larangan berjualan di siang hari pada bulan puasa, kemudian juga banyak 

himbauan lain yang merupakan salah satu faktor penguat untuk 

pelaksanaan syariat Islam diKota Banda Aceh”.76  

 

Salah satu masyarakat Banda Aceh Rahmat Mulki juga menanggapi 

terkait dengan himbauan/aturan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Banda 

Aceh, yang menyatakan bahwa: 

“Himbauan yang dikeluarkan oleh WaliKota Kota Banda Aceh saat ini 

responsif terhadap penegakan syariat Islam, seperti himbauan 

menghentikan aktivitas muamalah 10 menit menjelang azan 

berkumandang.77 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa himbauan yang 

dikeluarkan oleh Bapak Aminullah Usman selaku wali Kota Banda Aceh 

merupakan pengembangan dari Qanun yang sudah ditetapkan. Adapun himbauan 

yang sejauh ini sudah dikeluarkan berupa larangan membuka warung makan saat 

bulan puasa, larangan merayakan tahun baru Masehi dan hari Valentine, serta 

himbauan menghentikan aktivitas muamalah 10 menit menjelang azan 

berkumandang. 

Terkait dengan Pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di Kota Banda, 

berikut hasil wawancara dengan Bapak waliKota Banda Aceh yang menyatakan 

bahwa: 

                                                           

76 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 

77 Wawancara dengan Rahmat Mulki selaku Masyarakat Banda Aceh pada tanggal 1 

agustus 2020. 
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“Tingkat pelanggaran Syariat Islam seperti judi, minuman keras bisa 

dikatakan tidak ada, jikapun ada akan ditindak sesuai dengan aturan yang 

berlaku”.78  

Kepala dinas syariat Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini menyatakan 

bahwa: 

“Bapak Wali Kota juga sangat tegas akan pelanggar Syariat Islam di 

Kota Banda Aceh”.79 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra Kota Banda 

Aceh yang menyatakan bahwa : 

“Bapak Aminullah Usman selaku WaliKota selalu mengupayakan 

pencegahan terhadap pelanggaran syariat seperti patroli oleh aparat 

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk meminimalisir pelanggarana 

tersebut, namun jika ada pelanggaran terhadap syariat Islam akan 

ditindak tegas sebagaimana tercantum dalam Qanun yang sudah 

dirancang.”80 

 

Untuk memperkuat hasil penelitian ini, penulis juga melakukan 

wawancara dengan Annaya Syadza selaku masyarakat Kota Banda Aceh yang 

menyatakan bahwa: 

“Sejauh ini yang saya lihat, setiap pelanggaran syariat Islam di Kota 

Banda Aceh selalu ditindak dengan tegas, seperti adanya hukuman 

                                                           

78 Wawancara dengan Bapak Aminullah Selaku Walikota Banda Aceh Pada Tanggal 16 

Juli 2020 di Pendopo Walikota 

79 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 

80 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 
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berupa pembinaan jika pelanggaran ringan, hukuman cambuk terhadap 

pelanggaran syariat Islam seperti maysir, khalwat dan lain-lain.”81 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap pelanggaran 

Syariat di Kota Banda Aceh akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

yaitu Qanun, adapun beberapa tindakan tegas yang dilakukan berupa  pembinaan 

dan hukuman lain-lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Terkait dengan fasilitas yang diterima oleh masyarakat Kota Banda Aceh 

untuk belajar tentang Agama, Bapak Wali Kota Banda Aceh menyatakan bahwa: 

“Pemerintah Kota Banda Aceh memfasilitasi masyarakat dalam 

beribadah dan belajar ilmu agama seperti zikir di Pendopo, Mesjid 

bahkan sampai ke gampong-gampong.82  

Hal ini juga diperkuat kepala kepala dinas Syariat Islam Kota Banda 

Aceh yang menyatakan bahwa: 

“Kota Banda Aceh mempunyai Dai Kota yang bertugas memberikan 

penyuluhan tentang Syariat Islam di gampong-gampong, dimana satu 

gampong satu orang penyuluh”.83 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra Kota Banda 

Aceh yang menyatakan bahwa: 

                                                           

81 Wawancara dengan Annaya Syadza selaku masyarakat Kota Banda Aceh pada tanggal 

1 Agustus tahun 2020. 

82 Wawancara dengan Bapak Aminullah Selaku Walikota Banda Aceh Pada Tanggal 16 

Juli 2020 di Pendopo Walikota 

83 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 
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“Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh berupa 

penyuluhan kepada masyarakat melalui program-progam dinas Syariat 

Islam”.84 

Dari hasil wawancara diatas dipahami bahwa fasilitas belajar agama yang 

diterima oleh masyarakat Kota Banda Aceh berupa belajar agama dan zikir 

bersama di Pendopo walikota hingga setiap masjid-masjid di Kota Banda Aceh 

dan penyuluh Agama di setiap desa satu orang penyuluh yang berfungsi sebagai 

penyuluh tentang syariat Islam dan hal-hal lain yang berkaitan tentang agama. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepemimpinan Aminullah Usman 

Dalam Membangun Kota Banda Aceh Dibidang Agama 

Adapun yang faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan 

syariat Islam di Kota Banda Aceh dapat diketahui dari hasil wawancara dengan 

Bapak Aminullah Usman selaku WaliKota Banda Aceh yang menyatakan bahwa: 

“Faktor pendukung dalam penegakan syariat Islam di Banda Aceh 

dengan merangkul satuan kerja perangkat Kota (SKPK), OKP dan Ormas 

serta TNI/POLRI. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Syariat 

Islam adalah keterbatasan dari Pemerintah Kota Banda Aceh serta 

pengawasan dari kita dalam tindak pelanggaran Syariat Islam”.85 

Terkait faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan syariat 

Islam di Kota Banda Aceh kepala dinas Syariat Kota Banda Aceh menyampaikan 

bahwa: 

                                                           

84 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 

85 Wawancara dengan Bapak Aminullah Selaku Walikota Banda Aceh Pada Tanggal 16 

Juli 2020 di Pendopo Walikota 
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“Faktor pendukung pelaksanaan Syariat Islam adalah kontrol dari 

masyarakat, sedangkan dari eksternal adanya dukungan dari Pemerintah 

Provinsi agar pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara kaffah. 

Kemudian faktor penghambat dari dalam adalah sebagian dari kita belum 

siap akan Syariat Islam sedangkan dari luar ada pihak-pihak yang 

menyebutkan bahwa ada pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan 

Syariat Islam. Kemudian juga, disisi lain ada banyak pendatang dari luar 

ke Kota Banda Aceh sehingga belum sepenuhnya dapat dikontrol dengan 

baik.  

Dalam mengatasi faktor penghambat ini Pemerintah Kota Banda Aceh 

memberikan penyuluhan, bimbingan, dan sosialisasi serta pengawasan 

dan penindakan bagi yang melanggar. Adapun harapan Kadis Syariat 

Islam Kota Banda Aceh agar Visi Misi Bapak Aminullah Usman dan 

Zainal Arifin dapat terealisasi sehingga pembangunan dibidang Agama 

dapat berjalan dengan baik dan lancar”. 86 

 

Terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan syariat 

Islam Kota Banda Aceh, Kepala Bagian Kesra Kota Banda Aceh yang 

menyatakan bahwa: 

“Faktor pendukung dari dalam adalah dinas terkait yaitu Dinas Syariat 

Islam terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui 

program-progam Dinas tersebut.  

Adapun faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat akan pelaksanaan 

Syariat Islam masih minim sehingga diperlukannya pengawalan, 

pengawasan dan penindakan agar pembangunan Kota Banda Aceh 

dibidang Agama dapat berjalan dengan baik. Adapun harapan kita 

bersama agar pembangunan dibidang Agama ini dapat berjalan 

maksimal.87 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa faktor pendukung 

pelaksanaan Syariat Islam berupa merangkul satuan kerja perangkat Kota 

                                                           

86 Wawancara dengan Alizar, S.Ag, M.Hum selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 

87 Wawancara dengan Fakhrul Razi, S.STP, M.Si selaku Kepala Bagian Kesra Kota 

Banda Aceh Pada Tanggal 18 Juli 2020 di Kantor Balai Kota Kota Banda Aceh 
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(SKPK), OKP dan Ormas serta TNI/POLRI, kontrol dari masyarakat, Pemerintah 

Provinsi agar pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara kaffah, penyuluhan 

kepada masyarakat melalui program dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 

Adapun faktor penghambat berupa keterbatasan dari Pemerintah Kota Banda 

Aceh untuk mengawasi tindak pelanggaran Syariat Islam, sebagian pihak belum 

bisa menerima penerapan syariat Islam ditambah lagi pihak-pihak yang 

menyebutkan bahwa ada pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Syariat 

Islam dan yang terakhir kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap 

penegakan Syariat Islam itu sendiri. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Banda Aceh dikenal sebagai Kota tua yang erat kaitannya dengan sejarah 

gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal 

sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada 

hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh 

telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam Tertua di 

Asia Tenggara.  

Secara demografi Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 

265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh 

penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda 

Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera.  

Kepemimpinan Bapak Aminullah Usman mengusung visi terwujudnya 

Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai Syariat, perwujudan Syariat yang 



68 

 

diharapkan juga dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kota 

Banda Aceh. 

Panji Anoraga menjelaskan lima tipe kepemimpinan yang diakui 

keberadaanya salah-satunya yaitu tipe Paternalistik dan Maternalistik yaitu tipe 

kepemimpinan yang kebapakan. Dengan sifat-sifat antara lain sebagai berikut: dia 

menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa atau anak 

sendiri yang perlu dikembangkan, dia bersikap terlalu melindungi. Adapun teori 

ini sangat berkaitan dengan penelitian skripsi ini dimana kepemimpinan Bapak 

Aminullah Usman berbanding lurus dengan tipe Paternalistik dan Maternalistik. 

Dalam kepemimpinannya, bapak Aminullah Usman sangat menjaga dan 

melindungi baik itu bawahannya ataupun rakyatnya. Sebagai contoh, saat ada 

polemik terkait perbedaan akidah di Kota Banda Aceh, beliau meredam dan 

mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan tidak ada kerugian dikedua belah 

pihak. Dalam hal ini, beliau sangat melindungi rakyatnya atau tidak berada 

disebelah pihak dan menyelesaikan secara baik-baik. 

Adapun konsep kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun 

Kota Banda Aceh dibidang Agama diawali dengan visi perwujudan Kota Banda 

Aceh yang gemilang dalam bingkai Syariat. Program yang dilakukan diantaranya 

peningkatan pelayanan Pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan Syariat 

Islam, penelitian dan pengembangan Syariat Islam, penyemarakan Syiar Islam, 

usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah, pembinaan kader dakwah. 

pemberdayaan sarana ibadah, pembinaan Aqidah umat, penyuluhan Agama Islam 

dan sosialisasi Qanun, keserasian kebijakan pelaksanaan Syariat Islam, pembinaan 
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Fardhu Kifayah. Diterbitkannya himbauan yang menunjang penegakan Syariat 

Islam, diantaranya larangan membuka warung makan saat bulan puasa, larangan 

merayakan tahun baru Masehi dan hari Valentine, serta himbauan menghentikan 

aktivitas muamalah 10 menit menjelang azan berkumandang dan himbauan 

lainnya. 

Tindakan terhadap pelanggaran Syariat Islam juga sudah dilakukan 

dengan tegas yang kemudian dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, 

baik itu pelanggaran ringan seperti memakai busana yang tidak sesuai Syariat 

hingga pelanggaran besar seperti Maysir, meminum khamar, khalwat dll. Untuk 

pembangunan dalam bidang agama, Pemerintah Kota Banda Aceh juga 

memfasilitasi seorang penyuluh yang berfungsi sebagai Pembina dan sosialisasi 

Syariat Islam. 

Menurut observasi dan analisa saat penelitian, pembangunan dibidang 

Agama di Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Aminullah Usman 

dapat dikatakan sudah mumpuni sehingga perwujudan Kota Banda Aceh 

Gemilang dalam bingkai Syariat sudah berjalan sangat baik selama 3 tahun. Hal 

ini dibuktikan bahwa sebagian program bapak Aminullah Usman sudah 

terealisasikan dan mendapatkan banyak prestasi dan penghargaan dari berbagai 

program yang sudah berjalan tersebut. Didalam penegakan syariat Islam, pada 

tahun 2018 ada sebanyak  215 pelanggaran syariat Islam, terjadi penurunan 

signifikan pada 2019 yaitu sebanyak 97 kasus. Dan hingga Juni 2020 hanya 

terdapat 48 kasus, Perbandingan itu cukup pesat, pada 2016 terdapat 256 kasus 

yang dominan pada pelanggaran syiar Islam (busana dan perilaku) dan juga 
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khalwat, hal tersebut membuktikan bahwa ada penurunan pelanggaran syariat 

Islam di Kota Banda Aceh.  

Namun demikian, masih ada tingkat pelanggaran syariat Islam seperti 

pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu baik secara berjamaah maupun secara individu 

masih belum maksimal, hal ini dibuktikan saat masuk waktu shalat, masih banyak 

masyarakat yang berkegiatan serta cara berpakaian masyarakat yang belum 

sepenuhnya sesuai dengan syariat. Penegakan Syariat Islam harus dimulai dari 

kesadaran seluruh lapisan masyarakat sehingga penerapan Syariat Islam di Kota 

Banda Aceh secara kaffah dapat terwujud. 

Adapun faktor pendukung faktor dalam pelaksanaan Syariat Islam 

berupa: 

1. Merangkul satuan kerja perangkat Kota (SKPK), OKP dan Ormas serta 

TNI/POLRI. 

2. Kontrol dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi agar pelaksanaan Syariat 

Islam dapat berjalan secara kaffah. 

3. Penyuluhan kepada masyarakat melalui program dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh.  

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Syariat Islam berupa: 

1. Keterbatasan dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengawasi tindak 

pelanggaran Syariat Islam. 

2. Sebagian pihak belum bisa menerima penerapan syariat Islam ditambah lagi 

pihak-pihak yang menyebutkan bahwa ada pelanggaran HAM dalam proses 

pelaksanaan Syariat Islam. 
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3. Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap penegakan Syariat Islam 

itu sendiri. 

Adapun Faktor pendukung dalam penerapan Syariat Islam diharapkan 

dapat mewujudkan penerapan Syariat Islam Yang Kaffah dan mampu menjadi 

role model penerapan Syariat di Negara berbasis demokrasi.  

Dalam mengatasi faktor penghambat  penegakan Syariat Islam di Kota 

Banda Aceh dapat dilakukan dengan kerja lebih extra dari Pemerintah Kota Banda 

Aceh, memperkenalkan penerapan Syariat yang utuh dari berbagai segi kehidupan 

masyarakat baik itu dari mereka yang berada dikalangan bawah hingga kalangan 

paling atas, memperkuat peran penyuluh agama di setiap desa sehingga dapat 

meningkatakan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kepemimpinan Bapak Aminullah Usman mengusung visi terwujudnya 

Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai Syariat, perwujudan 

Syariat yang diharapkan juga dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan 

masyarakat di Kota Banda Aceh. Adapun konsep kepemimpinan 

Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang Agama 

diawali dengan visi perwujudan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam 

bingkai Syariat. Program yang dilakukan diantaranya peningkatan 

pelayanan Pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan Syariat 

Islam, penelitian dan pengembangan Syariat Islam, penyemarakan Syiar 

Islam, usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah, pembinaan kader 

dakwah. pemberdayaan sarana ibadah, pembinaan Aqidah umat, 

penyuluhan Agama Islam dan sosialisasi Qanun, keserasian kebijakan 

pelaksanaan Syariat Islam, pembinaan Fardhu Kifayah. Diterbitkannya 

himbauan yang menunjang penegakan Syariat Islam, diantaranya 

larangan membuka warung makan saat bulan puasa, larangan merayakan 

tahun baru Masehi dan hari Valentine, serta himbauan menghentikan 

aktivitas muamalah 10 menit menjelang azan berkumandang dan 

himbauan lainnya. Tindakan terhadap pelanggaran Syariat Islam juga 

sudah dilakukan dengan tegas yang kemudian dihukum sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran ringan seperti memakai 
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busana yang tidak sesuai Syariat hingga pelanggaran besar seperti 

Maysir, meminum khamar, khalwat dll. Untuk pembangunan dalam 

bidang agama, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memfasilitasi seorang 

penyuluh yang berfungsi sebagai Pembina dan sosialisasi Syariat Islam. 

2. Faktor pendukung faktor dalam pelaksanaan Syariat Islam berupa: 

Merangkul satuan kerja perangkat Kota (SKPK), OKP dan Ormas serta 

TNI/POLRI, Kontrol dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi agar 

pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara kaffah, Penyuluhan 

kepada masyarakat melalui program dinas Syariat Islam Kota Banda 

Aceh.  Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Syariat Islam 

berupa: Keterbatasan dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk 

mengawasi tindak pelanggaran Syariat Islam, Sebagian pihak belum bisa 

menerima penerapan syariat Islam, ditambah lagi pihak-pihak yang 

menyebutkan bahwa ada pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan 

Syariat Islam, Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap 

penegakan Syariat Islam itu sendiri. 
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B. Saran 

1.  Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar lebih memperketat 

pengawasan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang syiar islam, agar pembangunan di Kota Banda Aceh 

dibidang agama lebih maksimal dan sesuai dengan harapan. 

2. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar mengeluarkan aturan atau 

qanun yang mengatur lebih spesifik tentang Agama agar pembangunan 

di Kota Banda Aceh dibidang agama lebih maksimal khususnya terkait 

dengan syariat Islam. 
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