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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Netralitas Aparatur sipil 

negara (ASN) pada pilkada gubernur Lampung 2018. Pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.54 

tahun 2014 tentang ASN pasal 2 huruf (f) yaitu asas netralitas, dasar hukum 

tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 

tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari 

Menteri PANRB, dan Bawaslu RI. Dalam pilkada Gubernur Lampung 2018 

Aparatur Sipil Negara (ASN) masih tidak sepenuhnya netral karena masih 

terdapat temuan dan laporan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran netralitas 

yang dilakukan oleh beberapa oknum aparatur sipil negara (ASN ) yang ikut 

terlibat dalam kampanye, pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai zona, 

memobilisasi masa, politik uang yang dilakukan ASN dan melakukan dukungan 

melalui media social. Ketidaknetralan ASN dalam pemilu/pilkada dilakukan 

karena berbagai yaitu faktor tekanan atasan, salah satu paslon petahana ,demi 

kepentingan karier, paslon adalah kerabat dan adanya ketidak pahaman hukum. 

Hal tersebut yang menyebabkan penulis mengadakan penelitian tentang netralitas 

ASN menurut hukum positif dan Fiqh Siyasah.Permasalahan yang diteliti dalam 

skripsi ini yakni dan bagaimana netralitas ASN dalam PILKADA Gubernur 

Lampung 2018 menurut fiqh siyasah bagaimana netralitas ASN dalam PILKADA 

Gubernur Lampung 2018 menurut hukum positif. Adapun tujuan dan kegunaan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui netralitas ASN dalam PILKADA Gubernur 

Lampung 2018. Untuk mengetahui bagaimana netralitas asn dalam pilkada 

Gubernur Lampung 2018 dan bagaimana perspektif hukum positif dan  fiqh 

siyasah dalam netralitas asn dalam pilkada Gubernur Lampung 2018.Penelitian ini 

adalah penelitian jenis lapangan (field research) dan sifat penelitian ini deskriptif 

analis, metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara dan dokumentasi, 

sedangkan analisa data menggunakan metode berfikir induktif.Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pilkada 

Gubernur Lampung 2018 tidak sepenuhnya netral karena masih terdapat aparatur 

sipil negara (ASN) yang telah melanggar asas netralitas dan telah melanggar 

sumpah yang dimana tidak setia terhadap pemerintah dan tidak mentaati perturan 

perundang-undangan yang berlaku. Ikrar sumpah (Al-Qasam) yang telah di 

ucapakan oleh aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang No.54 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Demi allah saya bersumpah) merupakan 

term yang sama pada ”Uqsimu bi Allah” (saya bersumpah dengan nama Allah). 

Mengingkari dan mengkhianati sumpah adalah kesalahan bagi seorang muslim 

yang bergama Islam dan termasuk dalam golongan orang-orang munafik. 
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MOTTO 

 

                         

                         

        

 
orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), -“Hai orangArtinya:

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

(sunnahnya),  sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian -jika kamu benar

aik akibatnya”.itu lebih utama (bagimu) dan lebih b 

Nisaa:59)-(Q.S.An 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pengesahan Judul 

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk 

memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau 

definisi yang terkandung didalamnya, dengan jelas judul skirpsi ini adalah : 

“Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif dan Fiqh 

Siyasah (Studi pada Pilkada Guebernur 2018 di Bawaslu Lampung)”. Untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan maka 

perlu adanya pengesahan judul. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai 

berikut : 

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Netralitas yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas).
1
 Aparatur Sipil 

Negara atau yang biasa disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintahan.
2
. Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah bahwa 

setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun 

dan tidak memihak kepada kepentigan manapun.
3
 

 

 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Imdonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 960  
2
 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,Pasal 1 

 
3
 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,Pasal 2 Huruf (F) 
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2. Fiqh Siyasah  

Fiqh Siyasah adalah suatu aspek hukum Islam tentang pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan.
4
 

3. Hukum Positif  

Hukum Positif disebut juga Ius Constitutum yaitu hukum yang 

berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah 

tertentu.
5
Hukum positif ini di bagi menjadi dua jenis yaitu hukum tertulis 

dan tidak tertulis. Maka yang dimaksud hukum positif dalam penelitian ini 

adalah  hukum yang saat ini berlaku di Indonesia terkait dengan penelitian 

penulis UU ASN , UU Pemilu dan PP Disiplin PNS. 

Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud penulis 

dalam judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif dan 

Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pilkada Guebernur 2018 di Bawaslu 

Lampung)” adalah menelaah Netralitas ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang tidak boleh bersikap memihak berdasarkan hukum positif dan fiqh 

siyasah dan penelitian Pilkada Guebernur Lampung 2018 di Bawaslu Provinsi 

Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peniliti untuk memilih 

judul ini sebagai bahan penelitian, yaitu: 

                                                             
4
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta:Prenamedia, 2014).h.3 

5
 C.S.T. Kansil, S.H,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,(Balai Pustaka, 

Jakarta,1986), h 73 
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1. Alasan Objektif 

       Judul tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum 

Positif dan Fiqh Siyasah (Studi pada Pilkada Gubernur Lampung di 

BawasluProvinsi Lampung) menurut penulis sangat menarik karena masih 

banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan ASN padahal terdapat 

peraturan yang mengharuskan ASN bersikap netral. 

2. Alasan Subjektif 

a. Tersedianya literatur dan sarana yang mendukung penelitian dalam 

rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini. 

b. Pembahasan yang dipilih peniliti sangat relevan dengan disiplin ilmu di 

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

     Berbicara mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran 

merupakan indikasi bahwa suatu negara melaksanakan demokrasi. Indonesia 

merupakan salah satu negara demokrasi, hal ini sebagaimana diatur Pasal 1 

ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang dasar.Salah satu bentuk mengeluarkan pendapat dan 

pikiran adalah hak memberikan suara atau memilih khususnya berkaitan 

dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Dalam Demokrasi (Pemilu) 

merupakan cara terbaik dan bermatabat bagi rakyat untuk secara langsung 

berpartisipasi dan memilih Presiden/ Wakil Presiden , Anggota Dewan dan 
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Kepala Daerah.Dibalik negara yang maju terdapat rakyat yang aktif dan 

positif. Demokrasi perlu di kelola supaya hak suara dapat mendukung lahirnya 

para pemimpin bangsa yang baik dan mampu mengelola bangsa dengan baik. 

Menurut Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Prof.Ahmad Satori 

Ismail mengatakan Presiden bisa disebut sebagai ulil amri. Bahkan seorang 

kepala desa bisa juga di sebut ulil amri. Jadi,orang-orang yang memiliki 

wewenang dalam sebuah urusan pemerintahan bisa disebut ulil amri. Secara 

nama pemimpin dari level kepala desa hingga presiden bisa disebut ulil amri 
6
 

Dalam Firman Allah  Al-Qur‟an Surah An-Nisa (4)  ayat 59  

                            

       

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

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

(QS. An-Nisa:59) 

Seorang ulil amri wajib ditaati sepanjang ulil amri tersebut juga 

menaati Allah dan Rasul. Artinya, kebijakan yang dikeluarkannya tidak 

bertentangan dengan syariat. Jika perintahnya mengajak pada kemaksiatan 

maka gugurlah ketaatan terhadap ajakan tersebut. Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam juga bersabda, 

 

                                                             
6
 Hafidz muftisany, “Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri” (On-Line), tersedia di 

https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/08/29/nb1xwa15 (29 Agustus 2014). 

https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/08/29/nb1xwa15%20(29
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ِبَمْعِصَيٍة ، َفِإَذا ُأِمرَ  اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ، ِفيَما َأَحبَّ وََكرَِه ، َما َلْم يُ ْؤَمرْ َعَلى   
             ِبَمْعِصَيةٍ   َفال َسْمَع َوالَ طَاَعة  (ريواه البخاري)7

Artinya:”Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang ia 

sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila 

diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan 

taat.” 

Ketaatan terhadap ulil amri ada dua aspek. Pertama, ketaatan terhadap 

kebijakan yang dikeluarkannya. Sepanjang aturan tersebut tidak menabrak 

aturan Allah maka ulil amri harus ditaati. Kedua, aspek ketaatan secara umum. 

Aparatur Sipil Negara atau lebih dikenal dengan PNS bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur adil dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan 

pembangunan.
8
   

Dalam Pemilu ASN diharuskan untuk bersikap netral dari pengaruh 

semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Tindakan condong ke salah satu pihak ini telah 

melanggar  Undang-Undang  Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara Berdasarkan Pasal 2 huruf f bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak 

dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan 

siapapun. 
9
  

 

                                                             
7
 Muhammad Bin Isma‟il Al-Bukhairi, Shahih Al-Bukhari, Juz. 1, No.1 (Damaskus: Dar 

Ibn Katsir, 2000),h.6 
8
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 1 

9
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,Pasal 2 Huruf (f).  
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Sejatinya ASN adalah pelayan, pengayom dan pelindung yang 

mempunyai tugas mensejahterakan rakyat dan di anggap sebagai figur teladan. 

Tapi sebaliknya ada juga oknum ASN yang memamfaatkan keududukannya 

untuk kepentingan pragmatis mereka dan mengabaikan tanggung jawab. 

Dalam Pilgub Lampung 2018, Bawaslu telah menangani total 52 

perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari 52 perkara Lampung itu, 

empat di antaranya merupakan laporan masyarakat, sedangkan 48 lainnya 

adalah temuan pengawas.
10

 Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan 

pertama kali terjadi dalam pemilu dan pilkada, hal ini di sebabkan karena ASN 

memiliki posisi yang cukup strategis dan dapat menguntukan salah satu pihak. 

Ketidak netralan ini bisa memberikan dampak negative terhadap ASN 

khususnya dalam penelitian ini adalah ASN yang berada di Provinsi Lampung 

tugas ASN adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi 

tugas utama dalam birokrat. Akibatnya apabila netralitas ASN telah hilang 

maka dalam memberikan pelayanan bisa lebih condong ke salah satu pihak 

atau bersifat lebih baik kepada calon yang akan didukungnya dan 

mengakibatkan  munculnya ketidak adilan dalam memberikan pelayanan. Hal 

ini tentu telah melanggar asas keadilan dan kesetaraan dalam memberikan 

pelayanan dan tidak netral nya ASN ini dapat menimbulkan ASN bekerja 

secara tidak profesional saat calon yang didukungnya melakukan adimintrastif 

di birokrasi. 

                                                             
10

 Beni Yulianto,“Alasan PNS jadi Tim Sukses Calon Iming-Iming Jabatan Hingga Takut 

kena Nonjob” (Online), tersedia di: https://lampungtribunnews.com/2018/06/01/alasan-pns-jadi-

tim-sukses-calon-iming-iming-jabatan-hingga-takut-kena-nonjob ( 01 Juni 2018). 

http://lampung.tribunnews.com/tag/asn
https://lampungtribunnews.com/2018/06/01/alasan-pns-jadi-tim-sukses-calon-iming-iming-jabatan-hingga-takut-kena-nonjob
https://lampungtribunnews.com/2018/06/01/alasan-pns-jadi-tim-sukses-calon-iming-iming-jabatan-hingga-takut-kena-nonjob
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Pelanggaran yang di lakukan ASN di Lampung telah melanggar aturan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan melanggar Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana ASN 

harus memiliki sifat netral dan yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan yang ada. 

Dapat kita lihat sesuai dengan yang di jelaskan di atas  bahwa ASN 

harus memiliki netralitas dan bersikap profesionel dalam PILKADA maupun 

PEMILU. Posisi ASN yang sangat strategis dapat menguntungkan salah satu 

calon terkhusus calon Incumbent yang posisinya sangat dekat dengan birokrat 

hal ini dapat menguntungkan calon incumbent yang bisa mendapatkan 

perolehan suara yang sebelum PILKADA maupun PEMILU dan dapat 

melakukan kampanye sebelum waktunya karena posisi calon incumbent yang 

berada dekat dengan ASN. Sudah seharusnya bagi ASN yang tidak netral 

maka sudah seharusnya mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan 

peraturan yang ada. Untuk itulah maka penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut 

Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi pada Pilkada Guebernur 2018 di 

Bawaslu Lampung). 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dilakukan supaya pembahasan mengenai 

penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada lebih terarah. 

Untuk itu penulis, penulis akan lebih memfokuskan penelitian ini pada : 

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut hukum positif dan fiqh 

siyasah dusturiyah pada pilkada Gubernur Lampung 2018 pada Bawaslu 

Provinsi Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

diajukandalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana netralitas ASN dalam PILKADA Gubernur Lampung 2018 

menurut fiqh siyasah? 

2. Bagaimana netralitas ASN dalam PILKADA Gubernur Lampung 2018  

menurut hukum positif? 

 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui netralitas ASN dalam menggunakan hak pilihnya 

pada PILKADA Gubernur Lampung 2018 

b. Untuk menganalisis perspektif fiqh siyasah dan hukum positif 

terhadap Netralitas ASN. 
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1. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan secara teoritis  

1) Memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai Netralitas 

ASN. 

2) Untuk menganalisis tentang pandangan hukum islamt erhadap 

Netralitas ASN. 

b. Kegunaan praktisnya 

1) Memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dan pembaca untuk 

mengetahui permasalahan netralitas ASN terhadap Undang-

Undang maupun Kegunaan Peraturan Pemerintah 

2) Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna 

memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas 

syari‟ah Universitas  Islam Negeri Lampung. 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah ssuatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
11

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research) 

Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada   

                                                             
11

 H.Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika:2011), h,17 
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b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan 

menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh 

kesimpulan.
12

` 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

  Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya,baik melalui wawancara, observasi maupun laporan 

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 

peneliti.
13

 Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari 

wawancara kepada informan yang terdiri dari anggota Bawaslu 

provinsi Lampung dari pihak yang bersangkutan.  

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitia, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
14

. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

  Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

                                                             
12

Abdul Khadir Muhammad,  Hukum dan Politik Hukum, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 

2014), h. 126. 
13

 H.Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,h, 106 
14

Ibid., 
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pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden).
15

Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara 

langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti anggota Bawaslu yang 

mengawasi pemilukada provinsi Lampung yang paham pada penelitian 

yang sedang di teliti. 

b. Dokumentasi 

  Dokumentasi yaitu mencari data megenai hal-hal atau variable 

berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan 

sebagainya.
16

 

4. Analisis Data 

 Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 

adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu 

berdasarkan pada pengetahuan yang sifatnya umum dan dan bertitik tolak 

pada umum kita hendak menilai kejadian khusus.
17

 Dengan metode ini peneliti 

dapat menyaring data yang telah terkumpul kemudian di analisis untuk 

mendapatkan kesimpulan serta mendapatkan jawaban yang akurat dari 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

                                                             
15

 Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2005), h, 72 
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Reneka 

Cipta, 2013, h. 198 
17

 Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan Penelitian (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 

2004), h.127  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Netralitas Pegawai Pemerintah menurut Fiqh Siyasah 

1. Fiqh Siyasah 

Fiqh secara bahasa berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan yang dapat 

diartikan dengan pengertian “paham yang mendalam”.
18

 Secara etimologis 

fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan 

si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud 

perkataan dan perbuatan.
19

 Sedangkan secara terminologis fiqh adalah 

pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal 

amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, 

yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-

dasarnya, al-Qur‟an dan sunnah).
20

 

Kata siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang 

bersifat politis untuk menakup sesuatu.
21

 Siyasah menurut bahasa adalah 

mangandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan 

secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa 

                                                             
18

Muammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta:Prenamedia Group, 2014), h. 2 
19

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, ( Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h.21 
20

 Ibid., h.22 
21

 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam h.3 
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siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
22

 

Dari uraian diatas dapat ditarik pemahaman, fiqh siyasah adalah 

ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat 

dan bernegara dengan melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. 

Terjadi perbedaan pendapat di karangan para ulama dalam 

menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Menuurut Imam Al-Mawardi 

beradasarkan karangannya  yang berjudul  Al-Ahkam al-Sulthaniyah, 

lingkup kajian fiqh siyasah adalah: 

a. Siysah Dusturyyah (Peraturan Perundang-Undangan) 

b. Siyasah Maliyyah ( Ekonomi dan moneter) 

c. Siyasah Qadha‟iyyah (Peradilan) 

d. Siyasah harbiyyah (hukum perang) 

e. Siyasah Idariyah (adminitasi negara) 

Sementara Abd al-wahhab Khallaf didalam karangannya yang 

berjudul al-Siyasah al-Syar‟iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga 

bagian yaitu 

a. Siyasah Qadha‟iyyah 

b. Siyasah Dauliyah  

c. Siyasah Maliyyah 

  Menurut Hasby Ashiddieqy ruang lingkup kajian fiqh siyasah 

terbagi menjadi delapan, yaitu: 
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 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam h.4 
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a. Siyasah Dusturyyah Syar‟iyyah ( Kebijakan peraturan Perundang-

Undangan) 

b. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah ( Kebijakan ekonomi dan moneter) 

c. Siyasah Tasyri‟iyyah  Syar‟iyyah  (Kebijakan tentang penentapan 

hukum) 

d. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah  ( Kebijakan peradilan) 

e. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah syar‟iyah (Kebijakan hubungan 

luar negeri atau internasional) 

f. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah ( Politik pelaksanaan Undang-

Undang) 

g. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah ( Kebijakan adminitasi negara) 

h.  Siyasah harbiyyah (politik perang)
23

 

  Siyasah Tanfidziyyah  adalah kebijakan tentang penetapan hukum. 

Siyasah Tanfidziyah memiliki kemiripan dengan kekuasaan eksekutif 

dalam teror1i trias politika dalam pembagian kekuasaan negara yang 

memiliki tugas melaksanakan undang-undang. Apabila di lihat dari sisi 

fiqh siyasah , siyasah Tanfidziyyah termasuk dalam persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain. 

2. Pegawai Pemerintah menurut Fiqh Siyasah 

Kata “pegawai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dan 

                                                             
23

A. Djazuli, Fiqh Siyasah‚ Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 30 
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sebagainya).
24

 Pegawai pemerintah di Indonesia disebut dengan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25

 

Pegawai pemerintah kini telah banyak dijadikan profesi sekaligus 

mengabdikan diri pada negara. Kaitannya dalam fiqh siyasah, pegawai 

pemerintah telah ada sejak zaman dahulu adapun pegawai yang membantu 

pemerintah (khalifah) adalah wizarah dan imarah. 

a. Wizarah 

Wizarah merupakan pembantu khalifah dalam menjalankan 

tugas-tugasnya. Pada dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada 

seorang imam (khalifah) tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa 

adanya orang yang membantu. Tidak ada salahnya mengangkat 

seorang wazir karena Allah SWT sendiri berfirman ketika 

mengisahkan Nabi-nya, Musa.a.s. 

مٱٔ   هًِ  ۡجع  ْۡ ٍۡ أ  ِصٌٗشا يِّ  ٔ ٌ   ٩٢نًِّ  ُشٔ ِّ  ۡشُذدۡ ٱ  ٠٣أ ِخً  ْ َٰ    ٠٣ي أ ۡصسِ  ۦ  بِ

ً  أ ۡيِشي  أ ۡشِشۡكُّ فِ  )۳۱-۹۲: طّ ( ٠٩ٔ 
Artinya: “Dan jadikanlah untukku seorang wazir (pembantu) dari 

keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku teguhkanlah dengan dia kekuatanku 

dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku”.
26

 

 

                                                             
24

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Imdonesia Pusat Bahasa, 

Edisi Keempat, Ibid., h 
25

 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Pasal 1 Ayat 2 
26

 Departemen Agama, “Al-Quran dan Terjemahnya”( Bandung:Dipenogoro,2010), h.313 
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Didalam ayat ini Nabi Musa a.s. tidak sekedar meminta untuk 

diberikan seorang wazir, tetapi sosok wazir yang mampu meneguhkan 

kekuatannya dan menjadi partner dalam menangani urusannya.Kata 

wizarah  memiliki akar kata yang berbeda-beda yang dimungkinkan di 

ambil dari tiga asal kata yaitu sebagai berikut ini.
27 

1) kata al-wizr yang diartikan sebagai berat karena ia dibebankan oleh 

kepala negara untuk memikul sebagian beban kepala negara. 

2) Kata itu diambil dari kata al-wazar “tempat berlindung”. Diantara 

penggunaanya adalah seperti terdapat dalam firman Allah SWT,  

(۱۱: القيامة  ) س    ص   ٔ ٣٣ك َّلا َل    

Artinya: “Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!” ( QS. Al-

Qiyaamah:11).  

 

Maksudnya tidak ada tempat berlindung, maka ia dinamakan seperti itu 

karena kepala negara membutuhkan pendapat dan bantuannya. 

3) Kata itu diambil dari kata al-azar “punggung” karena kepala negara 

menjadi kuat dengan bantuannya, seperti kuatnya tubuh dengan adanya 

tulang punggung. Dari makna-makna mana pun di ambil dari kata 

wazir, tidak ada satu pun darinya yang menunjukan bahwa ia dapat 

bertindak otoriter dan menguasai penuh wewenang yang ia pegang. 

Dari pemaparan di atas dapat di pahami bahwa wazir merupakan 

pembantu khalifah atau kepala negara atau raja dalam menjalankan tugas 

yang dibebankan. Keberadaan wazir dapat menjadikan seorang khalifah 

                                                             
27

 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, 

Terjemahan Abdul Hayie Al-Kartini ( Jakarta;Gema Insani Press, 2007), h 53 
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lebih mampu mengontrol diri, lebih terjaga dari kekeliruan dan bentuk 

penyimpangan. 

Wizarat (pembantu khalifah) terbagi menjadi dua yaitu wazir 

tafwidhi  dan wazir tanfidzi, yaitu sebagai berikut 

a. Wazir Tafwidhi  

Wazir tafwidhi adalah wazir yang diangkat dan diserahi mandat 

oleh imam (khalifah) untuk menangani berbagai urusan berdasarkan 

pendapat dan ijtihadnya sendiri.
28

 Jabatan ini hampi menyerupai 

kedudukan khalifah (pemimpin negara), dikarenakan seorang wazir 

mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh 

imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan 

urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan 

lain-lain.
29

 

Seseorang yang akan diangkat menjadi wazir harus memenuhi 

syarat-syarat seperti yang harus di penuhi oleh kepala negara, kecuali 

syarat nasab saja yang tidak harus dipenuhi (keturunan Quraisy). Wazir 

adalah pelaksana ide ijtihad karena itu ia harus menghasilkan  kebijakan 

dan berijtihad dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang 

timbul, ia harus memiliki kriteria seorang mujtahid. Wazir juga harus 

memenuhi syarat lain yang tidak dituntut bagi kepala negara, yaitu harus 

memiliki kompetensi terhadap tugas yang diembankan kepadanya, 

seperti bagaimana mengatur strategi perang dan bagaimana menarik 

                                                             
28

 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,h. 

48 
29

 Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta :UI Press, 2011).h,58 
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pajak; ia harus memiliki kemampuan dan pengalaman tentang dua hal itu 

dan mengetahui rinciannya karena kadang-kadang ia harus menjalankan 

langsung tugasnya dengan baik jika kemampuannya kurang dari mereka. 

Jika seseorang telah memenuhi syarat ini, maka ia dapat diangkat 

menjadi wazir dan ia pun di percaya akan dapat menjalan tugas-tugas 

politik dengan baik. 

Setelah dipenuhi syarat-syarat yang berhak untuk diangkat sebagai 

wajir tafwidhi, sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua 

hal yang membedakan dirinya dengan imam (khalifah). Pertama, Imam 

(khalifah) berhak mengawasi kinerja wazir tafwidhi (pembantu khalifah 

di bidang pemerintahan) terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang 

dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak 

menggunakan kewenangannya melebihi imam (khalifah. Kedua, Imam 

(khalifah) berhak mengawasi tindakan-tindakan wazir tafwidhi dan 

caranya dalam menangani persoalan supaya ia dapat mendukung 

tindakan-tindakannya yang sesuai dengan kebenaran dan meluruskan 

tindakannya yang bersebrangan dengan kebenaran. Pasalnya penanganan 

urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.
30

 

Wazir Tafwidhi boleh menetapkan kebijakan sendiri dan 

mengangkat pejabat-pejabat baru yang diperlukan, sebagaimana halnya 

dilakukan oleh kepala negara karena syarat-syarat yang diperlukan untuk 

menetapkan kebijakan sendiri yang telah dipenuhi olehnya. Ia juga boleh 

                                                             
30

 Imam Al-Mawardi, Al-ahkam Al-Sulthaniyyah, Terjemahan Khalifurrahman (Jakarta; 

Qisthi Press, 2015), h 50 
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memeriksa kasus dan pengaduan-pengaduan untuk kemudian 

memberikan instruksi bagi penyelesaiannya karena ia mempunyai syarat-

syarat kompetensi untuk menanganinya. Ia juga boleh memimpin 

pasukan jihad sendirian dan boleh mengangkat panglima jihad itu karena 

syarat-syarat pemegang kendali jihad ada padanya. Ia juga boleh 

melaksanakan langsung kebijakan-kebijakan yang ia tetapkan, juga untuk 

mendelegasikan pelaksanaannya, karena syarat-syarat kompetensi 

membuat keputusan dan membuat kebijakan ada pada dirinya.
31

 

Seluruh yang boleh dilakukan oleh khalifah, boleh pula dilakukan 

oleh wazir tafwidi, kecuali tiga perkara: 

1) Mengangkat seorang pengganti. Seorang khalifah di perbolehkan 

mengangkat penggantinya sesuai dengan yang ia kehendaki. Akan 

tetapi, kewenangan yang demikian tidak dimilki oleh wazir tafwidi. 

2) Seorang khalifah diperbolehkan meminta kepada umat untuk 

mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Sementara itu, wazir tafwidhi 

tidak memiliki kewenangan yang demikian. 

3) Seorang khalifah diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh 

wazir tafwidhi. Akan tetapi, wazir tafwidhi tidak punya hak untuk 

memecat pejabat yang telah dilantik imam. 

Selain ketiga wewenang diatas, penyerahan mandat khalifah 

terhadap wazir tafwidhi membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-

tugas khalifah. Jika khalifah tidak menyetujui tindakan wazir tafwidhi, 

                                                             
31
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padahal wazir tafwidhi telah memutuskan hukum sesuai dengan 

aturannya atau menggunakan harta sesuai pada tempatnya, khalifah 

tidak boleh membatalkan hukum yang telah di tetapkan oleh wazir-nya 

tersebut.Begitu juga ia tidak boleh meminta wazir tafwidhi untuk 

mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya 

tersebut.
32

 

Namun, jika yang tidak disetujui khalifah adalah yang terkait 

dengan urusan pelantikan pejabat, persiapan pasukan perang, dan 

pengaturan strategi perang dalam hal ini khalifah diperbolehkan untuk 

membatalkannya.  

Wazir tafwidhi dalam penjelasan diatas bisa ditarik pemahaman 

bahwa ia adalah pembantu khalifah di bidang pemerintahan berdasarkan 

wewenangnya. Pada masa kini posisi wazir tafwidhi sama dengan posisi 

menteri pada sistem pemerintahan parlementer. 

b. Wazir tanfiidz 

Wizarah tanfiidz memiliki perbedaan dengan wazir tafwidhi hal ini 

dikarenakan memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan 

syarat yang sedikit. Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh 

pendapat dan gagasan khalifah.Wazir tanfiidz hanya sebagai mediator 

antara khalifah dan rakyatnya.  

Tugas dari seorang wazir tanfiidz hanyalah melaksanakan perintah 

khalifah, merealisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusannya, 

                                                             
32

Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam.h, 17 
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menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta 

melaporkan informasi-informasi actual dan penting pada khalifah supaya 

ia dapat menanganinya sesuai dengan perintah khalifah. Dengan 

demikian, wazir tanfiidz hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak 

berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia 

dilibatkan dalam jejak pendapat, itu pun dalam kewenangan khusus. 

Akan tetapi, jika tidak dilibatkan, kedudukan tidak lebih dari mediator 

atau duta.Wazir tandfiidz tidak tidak membutuhkan pelantikan, tetapi 

sekedar pemberitahuan. 

Tugas wazir tanfidzi hanya berfokus pada dua hal: mendampingi 

imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. Wazir tanfidzi harus 

memiliki tujuh sifat: 

1) Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan 

kepadanya dan tidak menipu jika diminta nasihat. 

2) Jujur dalam perkataannya. Apa saja yang disampaikan dapat dipercaya 

dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarang akan dihindari. 

3) Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah 

menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkan 

bertindak gegabah. 

4) Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab 

sikap permusahan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil 

dan bersikap lemah lembut. 
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5) Harus laki-laki karena ia harus sering mendapingi imam dan 

melaksanakan perintahnya. Disamping itu, ia menjadi saksi bagi imam 

(khalifah). 

6) Cerdas dan cekatan. Semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara 

tuntas tanpa menyisakan kekaburan. Sebuah maksud tidak akan 

dipahami secara tuntas jika didalamnya masih terselip kekaburan.  

7) Ia bukan tipe orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang dapat 

menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan 

menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan 

orang yang salah. 

Apabila wazir tanfidzi hendak dilibatkan dalam jejak pendapat maka ia 

membutuhkan sifat kedelapan yaitu pengalaman yang menjadikannya 

mampu berpendapat.  

Jabatan wazir tafwidhi dan wazir tanfidzi memiliki kewenangan 

yang berbeda. Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat 

diklasifikasikan kedalam empat bagian: 

1) Wazir tafwidhi diperbolehkan memutuskan  hukum sendiri, 

menangani kasus criminal, dan mengurusi pasukan perang, tetapi 

tidak dilakukan oleh wazir tanfidzi. 

2) Wazir tafwidhi diperbolehkan melantik pejabat, tetapi tidak 

dengan wazir tanfidzi. 
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3) Wazir tafwidhi diperbolehkan mengomandani pasukan perangdan 

mengatur strategi perang tetapi hal itu tidak berlaku pada wazir 

tanfidzi. 

4) Wazir tafwidhi diperbolehkan mengelola harta Baitul Mal (kas 

negara), baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya 

dan hal itu tidak berhak dilakukan oleh wazir tanfidzi. 

Selain keempat kewewangan di atas, orang kafir dzimmi tidak 

dilarang menduduki kursi wizara, kecuali jika mereka berbuat semena-

mena ysng menyebabkan mereka dilarang duduk dikursi wizara. Di 

samping itu, antara wazir tafwidhi dan wazir tanfidzi juga berbeda di 

dalam syarat-syarat wizara. Secara garis besar perbedaan diantara 

keduanya terbagi menjadi empat: 

1) Untuk menduduki jabaan wazir tafwidhi disyaratkan harus 

merdeka, sedangkan wazir tanfidzi tidak disyaratkan demikian. 

2) Untuk menduduki jabatan wazir tafwidhi diisyaratkan harus 

beragama Islam, sedangkan untuk tidak diisyaratkan demikian. 

3) Untuk menduduki jabatan wazir tanfidzi diisyaratkan emnguasai 

ilmu-ilmu hukum syariat, sedangkan wazir tanfidzi tidak demikian. 

4) Untuk menduduki jabatan wazir tafwidhi diisyaratka memiliki ilmu 

peperangan dan kharaj, sedangan untuk menjadi wazir tanfidzi 

tidak demikian. 

Dari pemaparan diatas dapat ditarik benang merah bahwa dari 

kedua wazir (pembantu khalifah) diatas terdapat empat perbedaan 
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didalam syarat-syarat pelantikannya sebagaimana juga empat 

perbedaan juga didalam wilayah kewenangannya. Diluar perbedaan 

tersebut, antara keduanya juga ada kesamaan di dalam hak dan syarat-

syarat lainnya. Pada masa sekarang posisi wazir tanfidzi menyerupai 

pegawai pemerintah yang mempunyai jabatan kepala kantor atau 

kementrian pada masa kini. 

b. Imarah  

Term imarah merupakan masdar dari amira yang bearti 

keamiran atau pemerintahan.
33

 Kata amir bermakna pemimpin. Istilah 

amir di masa Rasul dan Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar 

bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan 

militer.Sedangkan dalam kamus inggris di artikan dengan”orang 

memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna 

tersebut, amir didefenisikan dengan seorang penguasa yang 

menjalankan urusan.
34

 

Pada masa khalifah Umar bin al-Khathab ra. wilayah Daulah 

al-Islamiyah mengalami perluasan yang cukup signifikan sehingga hal 

itu menuntut adanya pembagian wilayah administrasi menjadi 

beberapa bagian. Setiap wilayah administrasi memiliki seorang wali 

atau amir (gubernur) yang bertugas mengimami shalat, menyelesaikan 

                                                             
33

Rasuki, Dinamika Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Dari Khilafah, Imamah sampai 

Imarah, (Jurnal STIT Al-Karimiyyah Sumenep, Volume 07 Nomor 01 Tahun 2019),h. 84  
34

 La Samsu, Al-Sultah Al-Stasyriyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-

Qada‟iyyah,( Jurnal IAIN Ambon, Volume XIII, No.1 Juni 2017),h 167 
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berbagai persengketaan, memimpin pasukan dalam peperangan, dan 

mengumpulkan harta. Perkembangan ini secara otomatis menuntut dan 

mengilhami para fuqaha untuk mengkaji tabiat berbagai jabatan 

wilayah yang ada berikut hukum-hukum yang bersentuhan dengan 

masalah politik dan pengaturan negara yang sesuai dengan jabatan 

jabatan tersebut. 

Fuqaha lalu membagi jabatan wilayah atau imarah menjadi dua, 

yaitu Imarah umum (Pekerja dengan jabatan setingkat gubernur yang 

memiliki wewenang dan otoritas umum) dan Imarah Khusus 

(pekerjaan dengan jabatan setingkat gubernur yang wewenang, 

kompetensi, dan otoritasnya sudah dibatasi dan tidak umum lagi). 

Untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 

1) Imarah umum (Pekerja dengan jabatan setingkat gubernur yang 

memiliki wewenang dan otoritas umum) 

Imarah umum yaitu pekerjaan dan jabatan yang menangani 

semua urusan yang berhubungan dengan wilayah atau daerah 

provinsi, baik yang berkaitan dengan masalah keamanan, 

pertahanan, maupun yang berkaitan dengan masalah peradilan dan 

urusan keuangan. Imarah umum ada dua macam, yaitu: 

a) Imarah istikfaa‟ adalah pekerjaan pembantu dan jabatan 

gubernur yang diperoleh oleh seseorang yang kapabel 

berdasarkan penunjukan dan pengangkatan oleh imam untuk 

menjalankan pemerintahan dan kepemimpinan daerah provinsi 
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tertentu sehingga ia memiliki wewenang dan otoritas umum, 

namun terbatas hanya pada lingkup daerah provinsi yang 

berada di bawah kepemimpinannya. Sistem imarah ini terus 

berjalan sejak era al-Khulafa ar-Rasyidun yang menunjuk para 

wali atau gubernur untuk memimpin sejumlah daerah seperti 

Mesir, Yaman, Syam, dan Irak, sampai pada masa 

pemerintahan bani Umawi dan era keemasan bani Abbasi. 

b) Imarah istiilaa‟ adalah pegawai pemerintah atau kepimpianan 

daerah yang didapatkan oleh seseorang secara paksa tanpa 

menunjukan dan pengangkatan oleh imam atau pemimpin 

pemerintah, yaitu seperti ada seseorang yang berhasil merebut 

kekuasaan suatu bagian dari wilayah Islam secara paksa, 

sebagaimana yang terjadi pada era pemerintahan Abbasiyah 

kedua, yaitu era negara-negara kecil (duwailaat). Dengan 

demikian, khalifah terpaksa melegitimasi dan mengakui 

kepimpinan orang tersebut atas wilayah atau provinsi yang 

dikuasainya itu serta memasrahkan jalannya pemerintahan dan 

pengaturan provinsi tersebut pada dirinya. Akan tetapi, hal-hal 

yang berkaitan dengan agama tetap dipegang oleh Imam atau 

Pemimpin.
35

 

2) Imarah Khusus (jabatan setingkat Gubernur yang wewenang, 

kompetensi, dan otoritasnya sudah dibatasi dan tidak umum lagi). 

                                                             
35

 Wahbah Az-Zahaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 
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Imarah khusus yaitu jabatan Imarah yang wewenang dan 

otoritasnya sudah dibatasi pada bidang-bidang kerja tertentu dan 

tidak umum lagi. Al-Mawardi mengkhususkan wewenang dan 

otoritas Imarah hanya pada urusa-urusan keamanan dan 

pertahanan. Ia mengatakan bahwa imarah khusus adalah dimana 

otoritas dan wewenang amir hanya terbatas pada pengurusan 

masalah militer, pengaturan warga negaranya, melindungi serta 

mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah territorial 

negara, melindungi hal-hal yang harus dijaga dan dilindungi. Perlu 

dicatat bahwa Imarah yang berjalan pada masa awal Islam adalah 

Imarah umum kemudian mulai dibatasi otoritas dan wewenangnya 

dan mengarah kepada Imarah khusus bersamaan dengan semakin 

luasnya wilayah kekuasaan negara semakin kompleksnya sistem 

administrasi. 

Waktu itu Amr bin al-Ash ra. adalah amir atau wali Mesir 

yang memiliki otoritas dan wewenang umum dalam segala bidang, 

selanjutnya Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. mengangkat 

seseorang yang memegang tugas pengumpulan kharaj negeri 

Mesir, yaitu Abdullah bin Abi Sarah, selanjutnya juga mengangkat 

seseorang qadhi yang menangani urusan kasus persengketaan, 

yaitu Ka‟b Ibnu Sawar, sehingga otoritas dan wewenang amir 
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hanya terbatas pada bidang kepemimpinan pasukan dan menjadi 

imam shalat.
36

 

Keahlian seseorang dalam sebuah bidang baik aktifitas 

apapun maupun akademik tidak berarti pemiliknya memiliki 

kesholahan individu juga. Terkadang ada seseorang yang memiliki 

kesholahan perilaku dan iman, akan tetapi tidak memiliki 

kapabilitas atau kemampuan tertentu yang menjadikannya insan 

produktif dalam tugas dan perkerjaanya. Seperti Nabi Yusuf as, 

seorang nabi yang amanah, beliau tidak menawarkan sebuah 

pekerjaan untuk dirinya hanya dengan modal mengandalkan 

kenabian dan ketakwaanya saja, lebih dari itu beliau juga 

mengandalkan kemampuan dan keahliannya. Pekerjaan pada 

jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus 

ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai 

kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat 

kelak dalam pekerjaannya, maka boleh meminta pekerjaan, dengan 

ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan 

keahliannya, sebaliknya pekerjaan bagi yang tidak punya 

kompetensi atau keahlian, oleh Allah SWT. disebut sebagai 

perilaku zhalim dan bodoh, sebagaimana Firman-Nya pada surat 

Yusuf ayat 54-55, yaitu: 

                                                             
36
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ق ال   هِكُ ٱ ٔ   ً ِّ  ۡئتًَُِٕٱ ۡن ُّ أ ۡست ۡخهِۡصُّ نُِ ۡفسِ  ۦ  بِ  ً ها ا ك  ًا و  ٱق ال  إَِاك   ۥًۖ ف ه  ٕۡ  ۡنٍ 

 ٍٞ ٌٍ أ ِيٍ ِكٍ ُ ا ي  ٌۡ ۡهًُِٱ ق ال   ٤٥ن ذ  ٍِ  ۡجع  ا ئِ ض  ه ىَٰ خ  فٍِظٌ  ۡۡل ۡسضِۖ ٱع  إًَِِّ ح 

هٍِٞى   [٤٤-٤٥]سٕسة ٌٕسف, ٤٤ع 
 

Artinya: Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar Aku 

memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala 

raja Telah bercakap-cakap dengan Dia, dia berkata: 

"Sesungguhnya kamu (mulai) hari Ini menjadi seorang yang 

berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". Berkata 

Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); 

Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan".
37

 

Pekerjaan pada pemerintah merupakan amanah yang 

kebanyakan orang tidak mampu menunaikannya dengan baik 

kecuali orang-orang dirahmati dan dibantu oleh Allah SWT. 

Karena itu Islam mengharuskan mereka yang bekerja dan 

menduduki jabatan (kekuasaan) adalah orang-orang yang mampu 

dan kuat terhadap berbagai bujuk rayu setan yang mengajaknya 

menyalahi janji jabatannya dan menyimpang darinya. 

3. Netralitas Pegawai Pemerintah menurut Fiqh Siyasah 

Pada masa kini Aparatur Sipil Negara telah banyak dijadikan 

profesi yang dipilih untuk bekerja mencari nafkah dan mengabdikan diri 

pada bangsa. Dalam hukum islam Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa 

disebut dengan istilah (التابعون) . tabi‟in yang bisa diartikan sebagai 

                                                             
37
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pengikut.
38

 Sebagaimana kehidupan manusia diperlukan aturan-aturan 

untuk mengontrol diri dan kemaslahatan. Tabi‟in diwajibkan untuk taat 

dan patuh pada pemimpinnya yaitu ulil amri.Hal ini sesuai dalam Firman 

Allah  Alquran Surah An-Nisa (4)  ayat 59  

ُّٓ ا أٌ 
ٍ  ٱ ٌ َٰ  ْا أ ِطٍُعٕاْ  ناِزٌ  ٕ ُُ اي  أ ِطٍُعْٕا  ّللا  ٱء  ُسٕل  ٱٔ  نًِ  نشا ْٔ أُ ِيُُكۡىۖ  ۡۡل ۡيشِ ٱٔ 

ُِٔ إِن ى  ٖء ف ُشدُّ ًۡ ۡعتُۡى فًِ ش  ض  ِ ٱف ئٌِ تُ  َٰ ُسٕلِ ٱٔ   ّللا ٌ  بِ  نشا ِ ٱإٌِ ُكُتُۡى تُۡؤِيُُٕ  ّللا

وِ ٱٔ   ٕۡ أ ۡحس   ۡۡل ِخِش  ٱ ۡنٍ   ٔ ٞش  ٍۡ نِك  خ 
ٌَِّٔلا  ٍُ ر َٰ [٤٥]سٕسة انُساء, ٤٢ت ۡأ  

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

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”.(Q.S.An-Nisaa:59)
39

 

Istilah kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan seperti 

Imam, Ulil Amri, Khalifah, hingga Amir al-Mukminin.
40

 Adanya seorang 

pemimpin bertujuan untuk mengatur, menuntun dan menggerakan umat 

untuk berbuat sesuatu yang menicptakan kemaslahatan. Terdapat beberapa 

konsep yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, : (1) Islam; (2) Baligh; 

(3) Berakal (4) Merdeka (5) Laki-laki (6) Berilmu (7) Adil (8) Cakap 

Psikologis (9) Cakap Fisik (10) Tidak berambisi terhadap imamah.
41

 

                                                             
38

 Nurfadhil Putra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Impelemtasi Disiplin Aparatur Sipil 

Negara”, (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Bandar Lampung, 2017).,h.15 
39

 Ibid.,87 
40

 Bramastyo.D.Anugerah, Kriteria Pemimpin Dalam Islam, (Jurnal oleh UNS, 2017)hlm, 
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Dapat  dipahami bahwa Aparatur Sipil Negara (tabiin) harus wajib 

patuh terhadap ulil amri pemimpin. Seorang ulil amri wajib ditaati 

sepanjang ulil amri tersebut juga menaati Allah dan Rasul. Artinya, 

kebijakan yang dikeluarkannya tidak bertentangan dengan syariat. Jika 

perintahnya mengajak pada kemaksiatan maka gugurlah ketaatan terhadap 

ajakan tersebut. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam juga bersabda, 

 َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسلِِم ، فِيَما أََحبَّ َوَكِرَه ، َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة ، َفإَِذا أُِمَر 

                           ِبَمْعِصَيٍة َفالَ َسْمَع َوالَ َطاَعة  (ريواه البخاري)42

Artinya:”Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang 

dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. 

Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban 

mendengar dan taat.” 

Ketaatan terhadap ulil amri ada dua aspek. Pertama, ketaatan 

terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Sepanjang aturan tersebut tidak 

menabrak aturan Allah maka ulil amri harus ditaati. Kedua, aspek ketaatan 

secara umum.  

Pada dasarnya seorang calon ASN yang dinyatakan lulus seleksi 

sebelum dilakukan pelantikan menjadi ASN akan dilakukan sumpah 

jabatan. Pengucapan sumpah yang dilakukan oleh ASN dilakukan dengan 

membawa kitab suci sesuai agama masing-masing dan didampingi oleh 

tokoh rohani sesuai agama masing-masing.
43
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 Muhammad Bin Isma‟il Al-Bukhairi, Shahih Al-Bukhari, Juz. 1, No.1 (Damaskus: Dar 
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Sumpah yang diambil oleh ASN terdapat dalam Undang-Undang 

No.54 tahun 2014 tentang ASN Pasal 66 Ayat (2)  dengan bunyi:  

“Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya 

bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri 

sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; 

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada 

saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa 

saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, 

dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan 

kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau 

golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut 

sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan 

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

negara” 

Secara yuridis sumpah yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) adalah 

hal wajib.Sumpah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) bukan 

hanya dikrarkan dihadapan pemerintah yang berwenang, tapi juga 

merupakan suatu kesanggupan terhadapAllah SWT.
44

 

Jika bila memang semua ASN adalah seorang muslim maka sudah 

seharusnya ASN mentaati ulil amri dan melaksanakan sumpahnya. Ikrar 

                                                             
44

 Hamka Siregar,” Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam” (Jurnal 

Al-Adalah Vol.XII,No 4.)hlm 718 , tersedia (On-line) http://ejournal.radenintan.ac.id 

/index.php/adalah article/view/209/357 



 

 

 

22 

sumpah (Al-Qasam) yang telah di ucapakan oleh aparatur sipil negara 

(ASN) berdasarkan peraturan (Demi allah saya bersumpah) merupakan 

term yang sama pada ”Uqsimu bi Allah” (saya bersumpah dengan nama 

Allah).
45

 Sanksi dosa bagi pelanggar membuat ketaatan terhadap ulil amri 

dan sumpahnya adalah sesuatu yang sakral bagi seorang muslim.  

Jangan sampai kita semua menjadi apa yang difirmankan Allah 

Alquran Surah At-Taubah (9) ayat 9: 

اْ ٱ ۡٔ ِ      بِ  ۡشت ش  ِ ٱاٌ َٰ ِّ  ّللا بٍِهِ ْٔا ع ٍ س  ذُّ ا ق هٍَِّٗل ف ص  ُٗ  ً إَُاْ  ۦ   ث  ا ك  ا ء  ي  ُۡى س  إَِٓا

  ٌ هُٕ  ً [٥]سٕسة انتٕبت, ٢ٌ ۡع  

Artinya: “Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga urah, 

lalu mereka menghalangi (orang) dari jalan Allah. Sungguh, betapa 

buruknya apa yang mereka kerjakan. (QS. At-Taubat:9).
46

 

قَاَل  -صلى اهلل عليو وسلم  -َعْن أَِبى ُىَريْ َرَة َعِن النَِّبىِّ 
َث َكَذَب ، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف ، َوِإَذا  آيَُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث ِإَذا َحدَّ

 اْؤُتِمَن َخانَ 
 

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tanda-tanda 

orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia 

mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat”.
47

 

 

Apabila memang terdapat peraturan dari penguasa (ulil amri) maka 

ASN harus mentaati nya, termasuk peraturan dalam memilih seorang 

pemimpin. ASN harus mendukung terlaksananya pemilihan seorang 
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pemimpin dengan seseuai peraturan yang ada dan berlaku termasuk 

netralitas ASN dalam pemilihan. Dalam Pemilihan Umum (pemilu) ASN 

sesuai dengan peraturan asas netralitas yang dimana ASN tidak memihak 

kepada salah satu calon pemimpin yang mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ASN 

harus mematuhi netralitasnya dalam pemilu sesuai peraturan yang ada dan 

diberlakukan oleh para pemimpin. Ketaatan tersebut hukumnya wajib, 

karena sama dengan taat kepada penguasa dan melaksanakan sumpahnya 

sebagai ASN untuk mentaati peraturan peundang-undangan yang berlaku. 

Mengingkari sumpah adalah hal yang sangat dilarang dalam agama Islam 

karena melaksanakan sumpah adalah hukum yang wajib.Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang telah mengingkari sumpah untuk setia terhadap 

pancasila, UUD 1945, negara, pemerintah dan mentaati segala peraturan 

perundang-undangan. Sanksi bagi pelanggar dan mengingkari sumpah 

adalah dosa. 

 

B. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Positif 

1. Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif 

Secara istilah penggunaan kata aparatur sipil Negara dikenal dalam 

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam 

peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang No.8 Tahun 

1974 maupun dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 serta berbagai 
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peraturan lainnya tidak menggunakan istilah Aparatur Sipil Negara. Dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut dipakai istilah Pegawai 

Negeri.
48

Dengan lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 sebagai 

peraturan perundang-undangan yang baru mengenai kepegawaian, maka 

dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara (ASN). Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diserahi tugas 

untuk melaksanakan tugas pelayanan public, tugas pemerintahan, dan 

tugas pembangunan tertentu. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah.
49

 Kemudian pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pegawai 

Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang di angkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan 

digaji dengan sesuai perundang-undangan.  

Pejabat Pembina yang dimaksudkan dalam pasal di atas bisa di 

jelaskan pada pasal 1 ayat (14) UU Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan 

bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
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Pegawai ASN dan Pembina Manajemen ASN di instansi pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Digaji menurut perundang-undangan yang berlaku. Gaji adalah 

sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas 

pemerintahan dan pembangunan perlu diberikannya gaji yang layak 

baginya.
50

 Pengaturan mengenai gaji Pegawai Negeri Sipil selalu berubah 

mendasarkan pada rasionalitas kebutuhan pegawai pada kondisi kekinian. 

Selain pemberian gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil juga diberikan 

kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa.   

Diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil 

yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan 

negeri maupun tugas Negara lainnya. Pengangkatan dan penetapan 

Pegawai ASN dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan 

objektif antara kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan. 

Setiap jabatan tertentu dimaksudkan dalam klasifikasi jabatan ASN yang 

menunujukan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
51

 

Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 2014 bahwa Pegawai Negeri Sipil 

yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
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pemerintahan. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang syarat-syarat merupakan dasar pengadaan Pegawai Negeri Sipil.  

Bagi setiap (calon) Pegawai Negeri Sipil untuk dapat di angkat 

oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan peraturan yang berlaku 

terdapat pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang 

Manajemen PNS, yaitu: (a) Warga Negara Indonesia; (b) Berusia 

serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 

(tiga puluh lima) tahun; (c) Tidak pernah di pidana dengan pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) 

tahun atau lebih; (d) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat  tidak atas 

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau 

di berhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; (e) Tidak 

berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (f) Tidak 

menjadi anggota dan pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 

(g) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; (h) 

Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; (i) 

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau negara lain yang di tentukan oleh Instansi Pemerintah; dan 

(j) Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
52
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Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Pegawai Pemerintah 

denganPerjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga 

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. Perbedaan mendasar tentang antara 

Pegawai Negeri Sipil dengan PPPK adalah sebagai berikut. 

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Pegawai Negeri Sipil diangkat secara tetap. Istilah tetap merujuk 

pada perjenjangan karier pegawai sampai dengan batas waktu pension 

atau sampai dengan Pegawai Negeri Sipil berhenti. Sedangkan PPPK 

memiliki waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan kebutuhan 

instansi pemerintahan yang mempekerjakannya. Berdasarkan UU 

Nomor.5 Tahun 2014 Pasal 98 Ayat (2) yang menyebutkan masa 

perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. 

b. Beban tugas yang diberikan 

Pegawai Negeri Sipil di berikan kedudukan untuk melaksanakan 

jabatan pemerintahn. Hal ini memberikan makna bahwa Pegawai 

Negeri Sipil mempunyai jabatan dan didalamnya terkandung wewenang 

yang berkorelasi dengan tanggung jawab dan tanggung gugat atas 

penyelenggaraan pemerintahan adapun PPPK hanya melaksanakan 

tugas pemerintahan yang cenderung operasional, fungsional atas dasar 

instruksi dari Pegawai Negeri Sipil. 
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Apabila dicermati dalam aspek hukum kepegawaian, status hukum 

dan PPPK berada dalam dua hukum yang berbeda yaitu, hukum 

kepegawaian dan hukum ketenegakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa hubungan 

kerja sendiri dibentuk atas kesepakatan antara pejabat pemberi komitmen 

dengan pelamar kerja. Dalam hal ini, posisi pejabat pemberi komitmen 

sendiri memiliki hak tawar besar dalam menegosiasikan terhadap poin-

poin hak dan kewajiban si pekerja, antara lain seperti kerja borongan 

maupun individual yang sifatnya wajib untuk di lakukan.
53

 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara dalam BAB III terdapat tentang Jenis, Status dan Kedudukan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 10. 

Tentang Jenis Aparatur Sipil Negara telah dinyatakan dalam Pasal 6 

bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. 

Status ASN disebutkan dalam UU No.5 Tahun 2014 dalam Pasal 7 

Ayat (1) PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 

merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 

nasional dan Pasal 7 Ayat (2) PPPK sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai 

dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 

kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 
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Mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara, maka hal tersebut 

sudah di atur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam Pasal 8 

yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur 

Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 ayat (1) Pegawai ASN melaksanakan 

kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan Pasal 9 

ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua 

golongan dan partai politik. 

Terkait dengan bebas intervensi semua golongan dan partai poltik 

ini, maka Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai anggota Korps 

Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) juga harus menjunjung tinggi 

kode etik yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam PP tersebut disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Pegawai 

Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi 

moral.
54

 Selain itu juag PNS juga harus melaksanakan kewajiban dan 

menghindari larangan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Kedudukan Aparatur Sipil Negara tidak akan terlepas pula pada 

fungsi, tugas, dan peran Aparatur Sipil Negara. Fungsi Aparatur Sipil 

Negara disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 Pegawai 

ASN berfungsi sebagai: 
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a. Pelaksana kebijakan pubik; 

b. Pelayan public; dan 

c. Perekat dan pemersatu bangsa. 

Tugas Apatratur Sipil Negara yang disebutkan dalam UU Nomor 4 

Tahun 2014 Pasal 11 Pegawai ASN  bertugas: 

a. Melaksanakan kebijkan public yang di buat oleh Pejabatn Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan; 

b. Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas; dan 

c. Mempererat persatuan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kemudian pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 12 menyebutkan 

bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang 

professional, bebas dari intervasi politik, serta bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peran startegis untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan Negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintah dan 

pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan 

pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Dalam konteks hukum public, pegawai Aparatur Sipil Negara 

bertugas membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam 
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menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan 

perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap 

peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada Aparatur Sipil 

Negara melalui jabatan Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan 

sebaik-baiknya. Sebagai Abdi negara seorang pegawai Aparatur Spil 

Negara juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan 

ideologi Negara, kepada UUD NKRI tahun 1945, kepada Negara dan 

kepada pemerintah. 

Selain sebagai aparatur Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara 

ditempatkan juga sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang di tuntut 

untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus 

mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD 1945, 

Negara dan Pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan 

pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk 

menyelenggarakan tugas pemerintah serta pembangunan secara berdaya 

guna dan berhasil guna. 

Kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib 

dilakukan berdasrkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sasatra 

Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 golongan, yaitu: (1) 

Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan; (2) 

Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu 

tugas dan jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai 

negeri pada umumnya; (3) Kewajiban-kewajiban lainnya. 
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Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 23, 

sebagai berikut, (a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan pemerintah yang sah; (b) Menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa; (c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah 

yang berwenang; (d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; (f) Menunjukan integritas dan 

keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap 

orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan; (g) Menyimpan rahasia 

jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; (h) Bersedia ditempatkan di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara, di perlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi 

kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib 

bersemangat dengan memegang rahasia Negara dan melaksanakan tugas 

kedinasan dalam konteks hukum, 

a. Kesetiaan bearti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk 

mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 dengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

b. Pada umumnya kesetian timbul dari pengetahuan dan pemahaman dan 

keyakinan yang mendalam terhadap apa yang disetiai. Oleh karena itu, 
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setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, menghayati 

serta mengamalkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 ,Pancasila 

yang disetiai adalah sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Pancasila dan UUd NKRI Tahun 1945 pada 

dasarnya dirumuskan secara singkat. Oleh karena itu, setiap pegawai 

Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk menjabarkan dan 

melaksanakan secara taat asas, kreatif dan konstruktif terhadap nilai-

nilai yang terkandung, baik dalam tugas maupun dalam sikap , perilaku, 

dan perbuatannya sehari-sehari. Pelanggaran terhadap disiplin, 

pelanggaran hukum dalam dinas maupun di luar dinas secara langsung 

maupun tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

c. Ketaatan bearti kesanggupan seorang untuk menaati segala peraturan 

perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang berlaku serta 

kesanggupan untuk tidak melanggar laranan yang ditentukan. 

d. Pengabdian (terhadap Negara dan masyarakat) merupakan kedudukan 

dan perananan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hubungan formal 

baik dengan Negara secara kesuluruhan maupun dengan masyarakat 

secara khusus. 

e. Kesadaran bearti merasa, tahu, dan ingat (pada keadaan yang 

sebenarnya) atau keadaan ingat (tahu) akan dirinya. 

f. Jujur bearti lurus hati; tidak curang (lurus adalah tegak benar), terus 

terang (benar adanya), Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang dalam 
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melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan 

wewenang yang diberikan kepadanya atau keadaan wajib menanggung 

segala sesuatu apabila terdapat sesuatu hal, boleh dituntut dan 

dipersalahkan. 

g. Menjunjung tinggi bearti memuliakan atau menghargai dan menaati 

martabat bangsa. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara 

mengandung arti bahwa norma-norma yang hidup dalam bangsa dan 

Negara Indonesia harus dihormati. Setiap pegawai Aparatur Sipil 

Negara harus menghindari tindakan dan tingkah laku yang dapat 

menurunkan atau mencemarkan kehormatan bangsa dan Negara. 

h. Cermati bearti (dengan seksama), (dengan) teliti, dengan sepenuh minat 

(perhatian). 

i. Tertib bearti menaati peraturan dengan baik, aturan yang bertalian 

denga baik. 

j. Semangat bearti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk 

bekerja keras dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas dalam 

rangka pencapaian tujuan. Bersemangat bearti ada semangatnya, 

mengandung semangat. Biasanya semangat timbul karena keyakinan 

atas kebenaran dan kegunaan tujuan yang akan dicapai. 

k. Rahasia bearti sesuatu yang tersembunyi (hanya diketahui oleh seorang 

atau beberapa orang saja, ataupun sengaja disembunyikan supaya orang 

lain tidak mengetahuinya). Rahasia dapat berupa rencana, kegiatan, atau 

tindakan yang akan, sedang , atau telah di laksanakan yang dapat 
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menimbulkan kerugian atau bahaya, apabila diberitahukan kepada atau 

diketauhui oleh orang yang tidak berhak. 

l. Tugas kedinasan bearti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang 

ditentukan untuk dilakukan terhadap bagian pekerjaan umum yang 

mengurus sesuatu pekerjaan tertentu. 

Berbicara mengenai hak, maka langkah-langkah yang dapat di 

tempuh suatu organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara 

kepentingan pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai pada umumnya 

terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya 

dan hal ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa 

keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi, kesempatan 

mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan hari tua 

(pension).Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 21 menyebutkan 

bahwa PNS berhak memperoleh: (a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas; (b) 

Cuti; (c) Jaminan pension dan jaminan hari tua; (d) Perlindungan; dan (e) 

Pengembangan kompetensi. Pasal 22 disebutkan bahwa PPPK berhak 

memperoleh: (a) Gaji dan tunjangan; (b) Cuti; (c) Perlinfungan; dan (d) 

Pengembangan kompetensi. Kemudian pada Pasal 24 menyebutkan bahwa 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak PNS, Hak PPPK, dan Kewajiban 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) seagaimana dimaksud dalam Pasal 

21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah
55

  

2. Netralitas Aparatur Sipil Negara menurut Hukum Positif 
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Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 

No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu pasal 1 angka (1) 

Pemilihan Umum, selanjutnya disngikat menjadi Pemilu adalah sarana 

pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung , 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalama Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia.
56

 

Dalam pelaksanaan pemilu/pilkada setiap orang memiliki hak 

konstitusional yang melekat yang dijamin dalam UUD !945 Pasal 28D 

ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
57

 

Hak konstitusional itu juga didapatkan oleh aparatur sipil negara (ASN) 

yang mendapatkan hak memilih dalam pemilu.
58

 

Akan tetapi, dalam pemilu aparatur sipil negara memiliki 

pembatasan dalam hak politik untuk memilih dalam pemilu. Disebutkan 

dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok 

kepegawaian dalam pasal 3  ayat 2 yaitu “Dalam kedudukan dan tugas 

sebagaimana yang dimaksud  dalam ayat (1), pegawai negri harus netral 

dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskrimintif 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
59

 Dan tak lama 
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diterbitkan pula Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN 

disebutkan dalam Pasal 2 huruf (f) terdapat asas netralitas yang bahwa 

setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengarauh manapun 

dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
60

 

Netralitas berasal dari kata “netral” menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak 

memihak atau bebas.
61

 Agar dapat memahami lebih mendalam tentang 

netralitas aparatur sipil negara (ASN) maka terlebih dahulu dipaparkan 

netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam konteks ini adalah netral 

dalam pelaksanaan pemilu yang meliputi pelaksanan pemilihan presiden, 

legislatif dan pemilihan kepala daerah. Namun, netralitas dalam pemilihan 

kepala daerah (pilkada) yang sering menimbulkan permasalahan contoh 

khususnya Pilkada Gubernur Lampung 2018..  

Menurut S.F.Marbun, makna netralitas ASN adalah (1) Bebasnya 

Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau 

tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam 

proses politik. Namun Pegawai Negeri Sipil masih mempunyai hak politik 

untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Namun 

tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. (2) 

Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif 

menjadi pengurus partai politik maka ia harus mengundurkan diri. Dengan 

demikian, birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan 
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mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun 

yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.
 62

 

Dengan pasal dalam Undang-Undang  (UU) diatas sudah jelas 

bahwa ASN harus netral dari pengaruh poltik.Jika dikaitkan dengan 

pemilu dan pilkada makna netralitas dapat di definisikan sebagai perilaku 

tidak memihak atau terlibat dalam masa kampanye kepala daerah  dalam 

pemilu maupun pilkada baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. 

Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur netralitas dalam 

penelitian yang pernah dilakukan oleh (Amin, 2013) adalah (1) Tidak 

terlibat, dalam artian tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa 

kampanye atau menjadi peserta bahkan anggota kampanye baik dengan 

menggunkan atribut partai atau atribut PNS. (2) Tidak memihak, dalam 

arti tidak membantu dalam membuat keputusan atau tindakan yang akan 

menguntungkan salah satu pihak pasangan calon, tidak mengadakan 

kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon 

kepala daerah / wakil daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada  ASN dalam 

lingkup ruang kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak 

membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan 
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jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pada masa 

kampanye.
63

 

Aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran startegis untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan hal ini membuat 

aparatur sipil negara sebagai pelayan public harus memiliki sifat 

professional untuk bisa membrerikan pelayanan prima dan bebas dan 

intervensi politik.Posisi penting Pegawai ASN yang berada dalam 

birokrasi pemerintah sering menjadi sasaran empuk bagi pejabat. Apabila 

pegawai ASN diizinkan dan di perbolehkan untuk menunjukan dukungan 

kepada peserta dalam pemilu dan pilkada maka dikhawatirkan penetapan 

kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan public akan terpengaruh oleh 

politik praktis yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam lingkungan 

masyarakat. Baik dari itu, pegawai ASN diharapkan tidak terlibat dalam 

politik praktis.  

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) memang sangat tidak mudah 

untuk diciptakan dan diterapkan, hal ini merupakan sebuah pekerjaan 

rumah bagi birokrasi untuk menciptakan sebuah instusi Negara yang 

professional. Birokrasi sebagai lembaga yang anggotanya merupakan 

pegawai Negara yang diberikan gaji oleh Negara dan anggotanya direkrut 

berdasarkan keahlian yang dimiliki sehingga bisa bertugas sebagai 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

                                                             
63

Widuri Wulandari, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Serentak (Kabupaten Bantul Tahun 2015 ( Jurnal Ilmiah oleh  Universitas 

Muhamadiyah Yogyakarta,)h, 5 



 

 

 

40 

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pegawai ASN yang netral 

terhadap segala bentuk kegiatan politik, tidak terinterventensi, tidak 

memihak kepada kubu politik manapun dan bebas dari tuntutan politik 

apapun. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh ASN 

menjadi hal yang wajib bagi ASN sebagai aparatur pemerintah yang paling 

dekat dengan masyarakat, ASN memberikan pelayanan public secara 

langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. 

Netralitas terhadap politik harus dimiliki ASN agar tidak terlibat 

menjadi anggota partai politik dan terhindar dari kepentingan-kepentingan 

politik yang mengarahkan ASN untuk memobilisasi massa/ masyarakat 

untuk memenuhi kepentingan politik tersebut.Atas persoalan diatas, maka 

pemerintah membuat peraturan tentang pembahasan aktivitas PNS yang 

disebutkan dalam beberapa peraturan tentang etika dan perilaku pegawai 

ASN yang harus netral, bebas dari intervensi semua golongan partai 

politik dan tidak memihak atau terhindar dari konflik tertentu. 

Hukum Positif disebut juga Ius Constitutum yaitu hukum yang 

berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah 

tertentu.
64

Hukum positif ini di bagi menjadi dua jenis yaitu hukum tertulis 

dan tidak tertulis. Maka hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia yang mengatur tentang 

netralitas aparatur sipil negara (ASN). 
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil disebutkan dalam Pasal 4 Angka 12, memberikan 

dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakayat 

Daerah dengan cara: (a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye: (b) 

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut 

PNS; (c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 

dan/atau (d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 

negara; Angka 13, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 

Presiden dengan cara: Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa 

kampanye; dan/atau (b) Mengadakan kegiatan yang mengarah 

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 

sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan 

unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Angka 14, memberikan 

dukungan kepada calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepla Daerah dengan cara memberikan surat 

dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan 

Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; Angka 15, 

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

dengan cara; (a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (b) Menggunaka fasilitas yang 
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terkait dalam jabatan dalam kegiatan kampanye; (c) Membuat keputusan 

dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau (d) Mengadakan 

kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon 

yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 

barang terhadap PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, 

dan masyarakat. 

Pasal 12 Angka 8, memberikan dukungan kepada calon anggota 

Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai dengan foto kopi 

Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

angka 14;dan Angka 9, memberikan dukungan kepada calon Kewpala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan 

kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah 

masa kampanye meliputi pertemyan, ajakan, himbauan, seruan, atau 

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota 

keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 

huruf a dan huruf d. 



 

 

 

43 

Kemudian pasal 13 Angka 13, memberikan dukungan kepada calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas 

yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau merugikan 

salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c..
65

  

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil disebutkan dalam Pasal 15, 

Ayat 1, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik 

dikenakan sanksi moral dan Ayat 3 Sanksi moral sebagaiman dimaksud 

dalam ayat (1) berupa: (a) pernyataan secara tertutup; atau (b) pernyataan 

secara terbuka dan. Pasal 16, “Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan 

administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas 

rekomendasi Majelis Kode Etik.
66

 

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Pegawai negeri 

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil 

da merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan 

pembangunan. Ayat (2) Dalam kedudukan dan tugas yang sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari semua 

pengaruh golongan partai politik serta tidak diskriminatif dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ayat 3, Untuk menjamin 

netralitas pegawai negri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), 

Pegawai negri dilarang menjadi anggota partai politik.
67

 

Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN), menyebutkan bahwa Pasal 2 Huruf (f) 

“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan asas 

netralitas”. Pasal 4 Huruf (d) bahwa nilai dasar ASN meliputi “ 

menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak”. Pasal 5 ayat 

(2) “Kode etik dank ode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN: Huruf (d), “melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf (e),“ 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang 

berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan etika pemerintahan. Huruf (h), “menjaga agar 

tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Huruf (l), 

“melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai 

ASN”.Pasal 9 ayat (2), “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan 

intervensi semua golongan dan partai politik”. Pasal 87 ayat (4) huruf (c), 

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau 

pengurus partai politik. Pasal 119, “Pejabat pimpinan tinggi madya dan 
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pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi 

gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/ wakil 

walikita wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak 

mendaftar sebagai calon”. Pasal 123 ayat (3), “ Pegawai ASN dari PNS 

yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil 

Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 

ketua, wakil ketua, dan anggota dan anggota Dewan Perwakilan Daerah: 

gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil 

walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS 

sejak mendaftar sebagai calon.
 68

 

Ketentuan dari Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah 

dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan mahkamah 

Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga 

dimaknai “ PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi 

Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil 

Bupati wajib menyatakan pengunduruan diri secara tertulis sebagai PNS 

sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil 

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota”.
69

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan dalam Pasal 70,  Dalam 

kampanye pasangan calon dilarang melibatkan: uruf (a), Pejabat badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah; Huruf (b),Aparatur sipil 
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negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota 

Tentara Nasional Indonesia; Huruf (c),Kepala Desa atau sebutan 

lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
70

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan 

dalam: Pasal 282 Pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional 

dalam jabatan pegawai negri, serta kepala desa dilarang membuat 

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan tau 

merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pasal 283 

Pejabat negara dan/atau pejabat structural dan /atau pejabat funsgional 

dalam jabatan negri dan/atau aparatur sipil negara lainnya dilarang 

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

peserta pemilu sebelum, selam dan sesudah masa kampanye. Larangan 

sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, lingkungan kerjanya, 

anggota keluarga dan masyarakat.
71

 

Dalam netralitas bukan hanya peraturan perundang-undangan yang 

diciptakan untuk mencegah pelangaran netralitas aparatur sipil negara 

akan tetapi juga kerja sama dengan lembaga pemerintah dan instansi 

terkait sebagai bentuk keseriusan dari pencegehan pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara (ASN).  Bentuk salah satu  keseriusan antar lembaga, 

pemerintah dan instansi adalah dengan mengeluarkan pernyataan tertulis 

berupa surat edaran dan himbauan yang tertuju pada aparatur sipil negara 

(ASN). 
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Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara 

Republik Indonesia Nomor. SE/08.A.M.PAN/2005 tentang Netralitas 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah mengatur yaitu, 

bagi PNS yang menjadi calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah: (1)Wajib 

membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada 

jabatan structural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan 

langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan (2) Dilarang melibatkan PNS lainya untuk memberi 

dukungan.
72

 

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-

17/V.19.14/99 perihal pegawai negri sipil yang menjadi anggota partai 

politik menyebutkan bahwa Pegawai negri harus netral dari pegaruh semua 

golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 

1692/K.Bawaslu/PM/20018 tentang Himbauan Netralitas Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara lainnya 

serta Larangan Pengunaan Fasilitas Negara. Kemudian Bawaslu juga 

mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik 

Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai 

Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

                                                             
72

 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia 

Nomor. SE/08.A.M.PAN/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala 

Daerah 



 

 

 

48 

Surat Himbauan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

mengeluarkan Nomor B-2900/KSAN11/2017 terkait pengawasan 

netralitas pegawai ASN pada pilkada serentak 2018  yang disebutkan 

bahwa oknum aparatur sipil negara yang telah melanggar nilai dasar, kode 

etik dan kode perilaku akan dikenakan sanksi.
73

 

Dari peraturan-peraturan yang sudah disebutkan sudah cukup jelas 

bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Dari tahun ke tahun 

pemerintah terus saja mengeluarkan peraturan tentang netralitas dan 

lembaga instansi terus melakukan langkah-langkah pencegahan. Para 

aparatur sipil negara (ASN) tidak diperkenankan untuk terlibat dalam 

kampanye dan menggunakan fasilitas negara untuk terlibat dalam 

kampanye. Aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi anggota partai 

politik dan pengurus partai politik harus mengundurkan diri dari statsus 

pegawai negri sipil (PNS). 

Aparatur sipil negara (ASN) adalah salah satu pelayan publik yang 

selalu dijadikan panutan bagis masyarakat. Apabila aparatur sipil negara 

(ASN) tidak netral dan terlibat dalam kepentingan politik, maka akan 

dapat mengganggu tugas,peran dan kewajiban aparatur sipil negara 

sebagai pelayan public.Upaya dari menjaga netralitas dari pengaruh politik 

dan untuk menjamin kekompakan dan persatuan aparatur sipil negara 

(ASN), serta dapat memusatkan segala pikiran,perhatian dan tenaga pada 
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tugas yang telah dibebankan.
74

 Alasan cukup logis untuk aparatur sipil 

negara (ASN) diwajibkan untuk netral.  

Berdasarkan penjelasan diatas, aparatur sipil negara (ASN) 

memiliki hak konstitusional memiliki hak memilih dalam pemilu/pilkada, 

akan tetapi memiliki pembatasan sebagaimana yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Aparatur sipil negara (ASN) dapat 

mengunakan asas pemilu Langsung,Umum,Bebas Rahasia  Jujur dan Adil 

(Luber Jurdil). Aparatursipil negera (ASN) yang netral akan membuat 

penyelenggaraan pemilu/pilkada terlaksaana dengan demokratis dan  adil. 

C. Tinjauan Pustaka 

    Penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian ini sama sekali 

tidak baru. Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberaapa 

karya yang relevensi dengan judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut 

Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Pilkada Gubenur Lampung 2018 di 

Bawaslu Provinsi Lampung)”. Adapun beberapa karya orang lain yag pernah 

ditulis oleh penulis lain yaitu sebagai berikut. 

     Muhammad Halwan Yamid, dalam skripsi yang ditulis dengan judul 

“Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di 

Kabupaten Takelar”, menyatakan Pemilu yang dilakukan di Kabupaten Takalar 

dalam pengawasan netralitas ASN masih lemah dan membutuhkan pengawasan 

panwaslu. 
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Bagus Samawa, (Jurnal Media Hukum DOI:10.18196/jmh.0113.181-189, September 

2018)h, 182 (On-line) tersedia    
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    Rahma Andayani, dalam skripsi yang ditulis dengan judul “Pelaksanaan 

Prinsip Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota 

Yogyakarta” menyatakan dalam praktek pilkada keterlibatan ASN 

menimbulkan polemic keterlibatannya dalam tahapan pelaksanaan pemilihan 

umum. Larangan PNS terlibat dalam pilkada tertuang pada Undang-Undang 

No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

PNS.  

    Meskipun dari beberapa tinjauan pustaka diatas terdapat kemiripan, tapi 

penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada. Fokus dari penelitian ini adalah 

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut hukum positif dan fiqh 

siyasah pada pilkada Gubernur Lampung 2018 di Bawaslu Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA

Muhammad,Abdul Khadir, Hukum dan Politik Hukum, Bandung: Citra Ditya 
Bakti, 2014.

Ad-Dumaiji,Abdullah, Imamah ‘Uzhma Konsep Kepemimpinan dalam Islam, 
Terjemahan Umar Mujtahid Jakarta Timur; Ummul Qura, 2016.

A.Djazuli, Fiqh Siyasah‚ Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah, Jakarta: Kencana, 2004.

Syarifuddin,Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bramastyo.D.Anugerah, Kriteria Pemimpin Dalam Islam, Jurnal oleh UNS, 2017.

Solihin,Bunyana, Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi 
Hukum dan Perundang-Undangan,Kreasi Total media, Yogyakarta, 2016.

C.S.T.Kansil,, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 
Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: PT.Sygma 
Examedia Arkanleema,2009.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Imdonesia Pusat Bahasa, 
Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Siregar,Hamka,” Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam” 
Jurnal Al-Adalah 

Vol.XII,No 4.

H.Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika:2011.

Htpp://lampungtribunnews.com/2018/06/01alasan-pns-jadi-tim-sukses-calon
Iming-iming-jabatan-hingga-takut-kena-nonjob.

https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/08/29/nb1xwa15-apakah-
presiden-ri-termasuk-ulil-amri

Al-Mawardi,Imam, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran 
Islam, Terjemahan Abdul Hayie Al-Kartini Jakarta;Gema Insani Press, 
2007.

Kevin R.Komalig,”Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014” Jurnal Vol.VI No.4 Juni 2017 



Pabundu,Mohammad, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhamad Iqbal,Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktri Politik Islam, Jakarta: 
Prenammedia Group,2014

Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika, 
2009 

Daud Ali, Mohammad, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukumn dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia,  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000

Iqbal,Muhammad, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam, Jakarta: 
Prenamedia Group, 2014.

Sedermayati, Hidayat Syarifudin, Metodelogi Penelitian,Bandung: Mandar Maju, 
2013.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: 
Reneka Cipta, 2013.

Susiadi AS, Metodologi Penelitian, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan 
Lampung, 2014.

Tim Pengajar HTN FH UNILA, Hukum Tata negara, Bandar Lampung: Justice  
Publisher, 2014.

UUD 1945 Republik Indonesia Amandemen ke-4

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2009 tentang Tata cara bagi pejabat negara 
dalam melaksanakan Kampanye pemilu

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan 
Kode Etik Pegawai negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil



Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia 
Nomor. SE/08.A.M.PAN/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Surat Himbauan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan Nomor B-
2900/KSAN11/2017 terkait pengawasan netralitas pegawai ASN pada 
pilkada serentak 2018

Raharjo,Wasiato, Analisa Status, Kedudukan dan Pekerjaan Pegawai 
Tidak Tetap dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
(Samarinda:Lembaga Adminitrasi Negara) Jurnal Borneo Administrator, Vol.11 
No.1 Tahun 2015 

Wulandari,Widuri, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak (Kabupaten Bantul Tahun 2015),  
Jurnal Ilmiah oleh  Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.


	daftar pustaka (2).docx

