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ABSTRAK 

 Berkas-berkas seperti KK (kartu keluarga), KTP (kartu tanda penduduk), 

Akta Kelahiran, Akta Nikah dan lainnya merupakan keperluan bahkan kebutuhan 

masyarakat, seperti yang kita ketahui yang bertugas dalam bidang tersebut yaitu 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dalam proses pelayanan 

Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih banyak ditemui 

permasalahan dalam penerapannya hal tersebut dapat dilihat dari keluhan warga 

mengenai berbellit-belitnya prosedur pelayanan dan persyaratan yang tidak jelas.  

Kasus pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran dan sebagainya yang dilakukan oleh 

Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tanggamus menarik dikaji terutama yang berkaitan dengan pelayanan,  responsif, 

tanggung jawab, kecakapan komunikatif, keamanan dan pemahaman dalam 

birokrasi daerah lokal. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tanggamus Dalam Memberikan Pelayanan Publik dan 

Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara 

Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tanggamus. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran 

Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Publik dan untuk 

mengetahui pandangan Fiqh Siyasah tentang kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

memberikan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 

Research), dan bersifat deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dari lapangan 

kemudian disimpulkan lalu dianalisis. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang terkumpul diolah 

melalui proses editing, coding, rekonstruksi data dan systematizing. Sehingga 

menjadi bentuk karya Ilmiah yang baik. Hasil penelitian yang didapat, bahwa 

Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sudah cukup baik dan 

sudah melakukan kinerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

ada. Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

memberikan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

belum sesuai karena berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah mempunyai makna 

bahwa sebuah pelayanan yang diberikan oleh Para Aparatur Sipil Negara harus 

Amanah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan Seorang Muslim 

yang ditugasi mengurus umat wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, 

bijaksana, dan dapat dipercaya ikhlas memiliki semangat pengabdian, melayani 

masyarakat dengan baik, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab 

moral, haruslah bersifat seadil-adilnya, transparan atau terbuka kepada 

masyarakat.  
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MOTTO 

                       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

(Q.S Al-Anfal (8) :27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan  dalam memahami 

judul arti skripsi ini,  penulis menjelaskan mengenai judul tersebut “Tinjauan 

Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan 

Pelayanan Publik” adapun beberapa kata yang perlu penulis jelaskan, yaitu : 

1. Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, 

pandangan, pendapat, setelah menyelidiki dan mengamati objek tertentu.
1
 

2. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas 

tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 

dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 

ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.
2
 

3. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan dalam 

bekerja.
3
 

4. Aparatur Sipil Negara merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara  yang 

selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 

                                                             
1
Depertemen Pendididkan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Iindonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1990), h. 952. 
2
Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 

(Jakarta : Erlangga, 2008) h. 11 
3
Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pt 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 744. 
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kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
4
 

5. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 

Pelayanan Publik juga merupakan segala bentuk jasa pelayanan  baik dalam 

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, di 

Daerah.
5
  Menurut AG. Subarsono dalam buku karangan Agus Dwinto 

pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan 

oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna 

yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik 

yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti pembuatan akta 

kelahiran, pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian, sertifikat dan lain 

sebagainya yang termasuk dalam pelayanan dalam masyarakat.
6
 

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Aparatur 

Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Publik” (Studi Di Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus) adalah bagaimana 

kinerja para pegawai Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tanggamus 

dalam memeberikan pelayanan Publik. 

                                                             
4
UUDRI  NO 5 Tahun 2014, Tentang ASN, Bab 1 Pasal  1 

5
Budiono MA,  Kamus Populer Internasional,  (Surabaya,  Alumni  2005),  H. 458. 

6
Dwiyanto Agus  (ed),  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 14  
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B. Alasan Memilih Judul 

Beberapa alasan yang menarik penulis dalam memilih judul ini sehingga 

penulis terdorong dalam memilih judul ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain.  

1. Alasan Obyektif  

a. Proses pelayanan terhadap keperluan masyarakat di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus masih banyak 

menemui permasalahan-permasalahan dalam penerapannya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari keluhan masyarakat. Seperti berbelit-

belitnya Prosedur pelayanan dan persayaratan yang tidak jelas dalam 

penulisan surat menyurat dan itu mempersulit masyarakat dalam 

mendapatkan haknya untuk dilayani. 

b. Dalam pemerintahan termasuk Indonesia Negara berkewajiban 

melayani dengan baik dan amanah untuk memenuhi hak dan 

kebutuhannya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan 

amanat UUD Negara Republik Indonesia. 

2. Alasan Subyektif  

a. Banyak buku-buku referensi yang membahas tentang Pelayanan 

Publik. 

b. Judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari yaitu 

di UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah, Jurusan Siyasah 

Syar‟iyyah. 
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C. Latar Belakang Masalah 

 Dalam pemeritahan Indonesia Negara berkewajiban melayani setiap 

warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya
7
 

dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu untuk membangun 

kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara 

pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan 

harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan 

pelayanan publik.
8
 

 Menerima pelayanan yang baik merupakan hak setiap warga Negara 

yang wajib dipenuhi karenanya Negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah 

pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya yang dijamin oleh konstitusi 

dalam hal ini UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Bab 1, Pasal 

1 ayat 1 ditegaskan bahwa : Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya 

disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan publik. Pemberian pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada 

masyarakat adalah perwujudan peranan birokrasi sebagai dinamisator tugas-tugas 

dan juga mengarahkan pelayanan masyarakat dengan penuh pengabdian, 

                                                             
7
C.S.T.Kansil, Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, (Jakarta:Cv          

Gravika, 2010), h. 25 
8
Achmad Batinggi, Manajerial Pelayanan Umum (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h. 4. 
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memperbaiki tata pelaksanaan pelayanan masyarakat secara lebih tertib dan 

teratur.
9
 

 Seiring dengan proses reformasi dan implementasi kebijakan otonomi 

daerah, pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk di Dinas 

Kependududkan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus dituntut untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan untuk berbagai kepentingan 

masyarakat.  Dalam kehidupan Politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan 

publik akan memiliki implikasi luas, terutama dalam memperbaiki tingkat 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama 

ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya  krisis 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Protes, demonstrasi, dan bahkan 

pendudukan kantor-kantor pemerintah oleh masyarakat yang banyak terjadi di 

berbagai daerah menjadi indikator dari besarnya ketidakpuasan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintahnya perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik 

diharapkan akan memperbaiki kembali image pemerintah dimata masyarakat 

karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan 

kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Kalau ini bisa dilakukan, 

pemerintah akan bisa memperoleh kembali legitimasi di mata publik.
10

 

 Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Tanggamus yang 

menarik dikaji dalam penelitian ini kinerja para Aparatur Sipil Negara dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Pelayanan yang baik adalah 

                                                             
9
Tim Penyusun,  UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  pada Bab 1, Pasal 1 

ayat 1 
10

Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto, Wicaksono Bambang, Tamtiari Wini,Kusumasari 

Bevaola, dan Nuh Muhamad. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Pusat Studi 

Kependudukan dan  Kebijakan  (PSKK), 2002.Yogyakarta,  h. 9 
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pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan. Semua orang akan mengatakan 

bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Timbul 

permasalahan dalam pelayanan yang di sebabkan oleh individu atau pelaku 

pelayanan dan yang dilayani seperti ketidak jelasan komunikasi. Pelayanan yang 

baik adalah pelayanan yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapakan 

dalam pelayanan untuk menyejahterakan masyarakat.  

 Supaya pelayanan publik yang dicapai dapat maksimal Aparatur Sipil 

Negara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus 

harusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara 

sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara 

sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya 

dan perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan meritul dalam 

pelaksanaan menejemen Aparatur Sipil Negara.
11

 

 Dalam Konsep Islam orang yang bekerja secara profesional adalah 

mereka yang memberikan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan keluarga, 

masyarakat dan Negara tidak hanya untuk dirinya sendiri tanpa menyusahkan 

orang lain. Salah satu Ayat dalam Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

pentingnya kerja terdapat dalam (Q.S. At Taubah (9) : 105) 

                                 

             

                                                             
11

 Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara. 
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Artinya : “Dan katakanlah, Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-

Nya Serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.” (Q.S. At 

Taubah (9) : 105) 

Berdasarkan ayat di atas dapat difahami bahwa dalam ajaran Islam 

harusnya memiliki kinerja tinggi. Karena Islam mengajarakan agar umatnya 

bekerja dengan baik dengan mengawali kerja dengan niat utamanya ibadah 

kepada Allah. Selain itu tidak melakukan hal yang tidak Allah Ridhoi atau yang 

Allah larang seperti tidak amanah, korupsi dan berbuat zalim lainya. Kemudian 

tidak meragukan orang lain, saling meridhai, tidak ada unsur penipuan serta harus 

meningkatkan kesejahteraan umat berdasarkan rahmat Allah SWT. Jika demikian 

maka harusnya produktifitas kerjanya tinggi. Namun dalam prakteknya belum 

semua umat menerapkan ajaran dan perintah Allah tentang kerja, Termasuk 

Kinerja para ASN yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Tanggamus. 

Proses pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

tersebut masih banyak ditemui permasalahan dalam penerapannya. Hal tersebut 

dapat dilihat dari keluhan warga masyarakat mengenai berbelit-belitnya prosedur 

pelayanan dan persyaratan yang tidak jelas dalam pengurusan surat-menyurat dan 

masih banyak lagi. Kasus pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tanggamus  menarik dikaji 

terutama yang berkaitan dengan pelayanan, Responsif, Tanggung Jawab, 
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Kecakapan, Komunikatif, Keamanan, dan Pemahaman dalam birokrasi daerah 

(lokal).  

Berkaitan  dengan permasalahan di atas yang terdapat kesenjangan, 

untuk itu penulis ingin membahas tentang  “Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang 

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Publik”  (Studi 

Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus) 

D. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini fokus pada kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

memberikan pelayanan publik Di Dinas Kependudukan dan catatan sipil 

kabupaten Tanggamus, serta ditinjau dari Fiqh Siyasah. 

E. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam memberikan Pelayanan Publik? 

2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap  Kinerja Aparatur Sipil Negara 

dalam memberikan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Tanggamus? 

F. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aparatur Sipil Negara dalam 

memberikan Pelayanan Publik.   
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2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah tentang kinerja Aparatur Sipil 

Negara Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kbupaten Tanggamus. 

G. Signifikansi Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi 

perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah 

dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya menyangkut masalah kualitas pelayanan publik dalam 

pandangan Fiqih Siyasah. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengaruh 

positif terhadap Kinerja Para Aparatur Sipil Negara khususnya Di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah 

langkah yang dirangkaikan dalam urutan-urutan tertentu.
12

 Dalam penelitian 

penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistemastis, teratur dan 

                                                             
12

 Koentjaraningrat,  Metode-Metode Penelitian Masyarakat,  (Jakarta : Gramedia,  

2005), cet. Ke V, h. 7. 
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mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di 

lapangan.
13

 khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 

kabupaten Tanggamus, Dalam penelitian ini khususnya tentang kinerja 

Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan Publik. Menurut 

Kartini Kartono, penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah 

kehidupan yang sebenarnya.
14

 

b. Sifat penelitian  

 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu data yang dioeroleh dari 

lapangan kemudian disimpulkan lalu dianalisis. Penelitian ini digunakan untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
15

 Penelitian 

deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang 

sebenarnya dan yang obyektif.
16

 Melalui metode deskriptif ini akan 

digambarkan  bagaimana pelaksanaan proses dalam pelayanan masyarakat di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus.  

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

 Adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan atau 

organisasi.
17

 Data primer penelitian ini menggunakan responden dan 

informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Data primer 

                                                             
13

Kartini Kartono,  Pengantar Metodelogi Riserst Social. Cet.ke-vii,  (Bandung : Mandar 

Maju, 2004),  h.34  
14

 Ibid, h.34 
15

 Ibid, h.57  
16

 Ibid, h.24 
17

Iibid, h.25 
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dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara 

dengan beberapa aparatur sipil Negara yang ada di Dinas Kependudukan 

dan catatan sipil dan Masyarakat Tanggamus serta pihak-pihak yang 

terkait ditempat. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder 

umumnya catatan dan laporan historis.
18

 Adapun refrensi yang penulis 

gunakan yaitu pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang 

ada kaitanya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka 

seperti buku Pedoman Pelayanan Publik, buku tentang Aparatur Sipil 

Negara, dan Jurnal yang berkaitan dengan pelayanan Publik dan Jurnal 

yang berkaitan Kinerja ASN, Rancangan Undang-Undang, dan Buku-

buku yang berkaitan dengan Judul skripisi ini. 

Sedangkan data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data 

yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kinerja 

dalam memberikan pelayanan publik oleh ASN dalam pandangan Fiqh 

Siyasah serta sumber  yang lain berupa hasil laporan penelitian yang 

masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang 

dapat dikorelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. 

3. Papulasi dan Sampel 

a. Populasi  

Yaitu semua unit yang akan diteliti dan karakteristik tertentu 

mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat 

                                                             
18

 Ibid, h. 9 
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diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus 

penelitian.
19

  Adapun populasi dalam penelitian ini Adalah Aparatur Sipil 

Negara Dinas kependudukan dan catatan sipil di Tanggamus, serta 

Masyarakat setempat. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek 

penelitian.
20

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive 

sampling, purposive sampling merupakan penentuan sampel dalam teknik 

ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. 

Purposive sampling adalah peneliti menetukan sendiri  sampel yang 

diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak  diambil 

secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.
21

 yang penulis gunakan 

sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, 5 ASN yang bertugas dibidang 

Pelayanan serta 9 Masyarakat setempat. 

4. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui  suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk menangkap 

gejala yang diamati.
22

  

                                                             
19

 Ibid, h. 72 
20

Ibid, h.73 
21

Ibid, h.74 
22

Ibid, h.70 
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Metode observasi ini adalah metode yang penulis gunakan 

untuk memperoleh data dengan wawancara dan mengamati secara 

langsung tentang kinerja Aparatur Sipil Negara dalam memberikan 

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 

Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Fiqh Siyasah untuk melihat 

pelaksanaan sebenarnya yang ada dilapangan. 

b. Wawancara (interview) 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berdasarkan kepada tujuan penelitian.
23

 Melakukan Tanya jawab 

kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat 

dari Informan dan Responden melalui Kuisioner. 

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara santai 

(tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas 

dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang 

peneliti ambil. Responden yang diwawancari adalah masyarakat 

kabupaten Tanggamus.  

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.
24

 

Metode dokumentasi ini yaitu tahapan untuk mengumpulkan data-

data variable yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai 

                                                             
23

 Ibid, h.85 
24

 Ibid, h.112 
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hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya. Yang ada 

hubungannya dengan judul penelitian. 

Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data 

laporan-laporan bulanan yang berkaitan dengan Dinas kependudukan 

dan catatan sipil Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini dilkakukan 

pengumpulan dokumen-dokumen seperti Absensi kehadiran dan 

angket Tanya jawab responden.  

5. Pengolahan Data  

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan 

dengan mengunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu, data yang 

kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu pengecekkan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, 

karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan.
25

 

2. Coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden 

kedalam kategori atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan 

sumber data atau urutan rumusan masalah.
26

 

3. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan 

sistemastis. 

                                                             
25

 Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M IAIN Lampung, 2015), h.115. 
26

Ibid, h.115. 
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4. Sistemastis Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahan berdasarkan urutan masalah.
27

  

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah sesuai dengan 

permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan data dan 

rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi 

suatu pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara 

sistemastis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. 

6. Analisis Data 

Data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur 

penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maksudnya adalah bahwa 

analisis ini dipergunakan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tanggamus. Tujuan agar 

dapat mengetahui dari sudut pandang Fiqh Siyasah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

Abdul Kadir Muhammad,  Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),  h.55. 
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BAB II 

PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA ASN 

DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK 

 

A. Kajian Teori 

1. Fiqh Siyasah 

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Secara etimologis fiqh adalah keterangan tentang pengertian 

atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang 

mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Fiqh 

menurut bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap perkataan 

dan perbuatan manusia.
28

 Menurut Ulama-ulama syara„ Fiqh adalah 

pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ 

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalinya yang Tafshil 

(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus mengambil 

dasarnya, Al-Qur‟an dan Sunnah).
29

 Jadi Fiqh merupakan ilmu 

pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-

Qur‟an dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan cara jalan 

penalaran dan Ijtihad. Fiqh juga dapat disebut ilmu pengetahuan tentang 

hukum Agama Islam. Karena fiqh sebagai ilmu dan fiqh juga merupakan 

produk pemikiran dan Ijtihad para Mujtahid yang digali dan dirumuskan 

dari pokok-pokok atau dasar-dasar Syari‟at. Sedangkan ilmu fiqh 

merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-

norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan ketentuan-

                                                             
28

Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum  dan Tata Hukum Islamn di Indonesia, 

Cet. Ke-19, (Jakarta : Raja Grafindo,2013), h. 48 
29

Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 1997),  h.21   
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ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang telah ditulis 

dalam kitab-kitab hadist. Dalam arti lain fiqh adalah ilmu yang 

memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 

untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat 

akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil 

pemahaman yang diperoleh dari hukum Islam itu disusun secara 

sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.
30

 Jadi berdasarkan 

istilah di atas fiqh dapat disimpulkan bahwa Fiqh adalah hukum Allah 

yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hdist Serta Ijtihad para Ulama. 

Sedangkan Siyasah yang berasal dari kata Siyasat berasal dari 

kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, siyasat juga 

berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.
31

 Siyasah 

menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus 

dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk 

mencapai suatu tujuan. Siyasah juga merupakan kemaslahatan manusia 

dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan, Siyasah 

adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam Negeri 

yaitu politik dalam Negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur 

kehidupan umum atas dasar keadilan. Definisi yang jelas dikemukakan 

oleh oleh Bahantsi Ahmad Fhati dibuku karangan Suyuti Pulungan yang 

                                                             
30

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di 

Indonesia, Cet ke-19 ( Jakarta : Raja Grafindo, 2013), h.48  
31

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Jakarta : Kencana, 2016), h 2 
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menyatakan Siyasah adalah pengurus kepentingan-kepentingan umat 

manusia sesuai dengan syara‟.
32

  

Jika kata Fiqh dan Siyasah digabung mengandung arti dan 

banyak ilmuan yang berpendapat yaitu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang 

membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam 

seperti cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai 

praturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang 

bertujuan untuk kemaslahatan umum.
33

  Menurut Imam Al-Bujairimi, 

Fiqh Siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur 

dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap 

pemerintahan menuju kemaslahatan.
34

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Fiqh Siyasah merupakan Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik 

membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia 

yang pada umumnya dan Negara pada khususnya, yang berupa 

penerapan hukum, praturan dan kebijakan oleh pemegang  kekuasaan 

yang bernafaskan Islam atau sejalan dengan ajaran Islam, untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkanya dari 

berbagai kemudharatan yang timbul dalam kehidupan berasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang dijalani. Sebagaimana yang telah 

                                                             
 
32

Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 1997),    h.24. 
33

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik, 

(Jakarta : Erlangga, 2008), h.10. 
34

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiah  Al- Bujairima  ala al Munhaj, (Bulaq : 

Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), h.2. 
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dijelaskan di atas terdapat dua unsur yang saling berhubungan secara 

timbal balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang 

kedua adalah pihak yang diatur.
35

 

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Fiqh Siyasah merupakan bagian 

dari ilmu fiqh, Hasbi ash-Shaddieqy mengungkapkan bahwa  bahasa 

ilmu fiqh mencangkup individu, masyarakat  dan Negara meliputi 

bidang ibadah, muamalah kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, 

kriminal, peradilan, pembuktian, kenegaraan dan lain sebagainya.
36

 

Objek kajian fiqh siyasah menjadi luas sesuai dibidang apa yang diatur, 

seperti praturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, 

hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam atau pengaturan-

pengaturan lain yang dianggap penting sesuai dengan ruang lingkup 

Negara tersebut. 

Dalam ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah dikenal dengan 

beberapa pembidangan Fiqh Siyasah. Terkadang pembidangan yang 

diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan 

oleh ahli yang lain. Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi 

Ash-Shidiqdieqy, membaginya kedalam delapan bidang : 

1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyah (Kebijakan Tentang Praturan 

Perundang-Undangan). 

2. Siyasah Tasy’iyyah Syariyyah (Kebijakan Tentang Penetapan 

Hukum). 

                                                             
35

H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta :  Kencana, 2007), h. 28. 
36

Ibid., h.29 
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3. Siyasah Qodha’iyyah Syariyyah (Kebijaksanaan Peradilan) 

4. Siyasah Maliyah Syariyyah (Kebijakaan Ekonomi dan Moneter). 

5. Siyasah Idarariyah Syar’iyyah (Kebijaksanaan Adminidtrasi 

Negara). 

6. Siyasah Kharijiyah Syariyyah (Kebijaksanaan Hubungan Luar 

Negaeri atau Internasional). 

7. Siyasah Tanfiziyyah Syariyyah (Politik Pelaksanaan Undang-

Undang) 

8. Siyasah Harbiyyah Syariyyah (Politik Peperangan)
37

 

Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut 

pengaturan siyasah, pembagian Fiqh Siyasah dibagi tiga bagian :  

1. Fiqh Siyasah Dusturiyyah, merupakan yang mengatur hubungan 

antar warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan 

warga Negara dan Lembaga Negara yang lain dalam batasan-

batasan administratif suatu Negara.  

2. Fiqh Siyasah Dauliyyah, yang mengatur antar warga Negara 

dengan Lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga 

Negara dan Lembaga Negara dari Negara lain. 

3. Fiqh Siyasah Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, 

pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.
38

  

 

                                                             
37

A.Djazuli, Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah”, (Bandung : Prenada Media, 2003), h. 47-48 
38

Ibid., h.30-31. 
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Menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada 

Q.S An-Nisa (4) Ayat 58 yaitu : 

                       

                         

    

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”. (Q.S An-Nisa (4) 58) 

Ayat di atas berhubungan dengan perintah bagi mereka yang 

memegang kekuasaan (Pemerintahan), yang mempunyai kewajiban 

menyampaikan amanat kepada yang berhak sepertinya kewajiban 

Pemerintah memberikan hak masyarakat (Melayani) dan menetapkan 

hukum dengan adil tidak memandang bulu.  Dalam penelitian ini masuk 

dalam lingkup Siyasah Dusturriyah, karena membahas perundang-

undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at.  

b. Pelayanan Publik Dalam Islam 

Menurut Kotler Dalam Sampara Lukman dari Jurnal Karangan 

Jailani Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 

suatu kumpulam atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik, dia juga 

berpendapat pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan 

yang terjadi dalam interaksi langsung antara orang yang satu dengan 
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yang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan pelanggan. 

Sedangkan Publik adalah sekelompok orang (atau satu orang) yang 

jelas, atau bisa juga diartikan banyak orang atau umum.
39

 

Pelayanan Publik tidak terlepas dari sosok Aparatur Sipil Negara  

atau biasa disebut ASN, karena ASN merupakan sebagai salah satu 

pelaksana Pelayanan Publik tidak terlepas dari kinerja atau prestasi kerja 

dalam melaksanakan pekerjaannya.
40

 Aparatur Sipil Negara disini 

merupakan sebagai pelaksana pelayanan publik di Indonesia dalam 

Islam diistilahkan dengan tabi‟in (pengikut). Tabi‟in diharuskan untuk 

patuh dan taat terhadap perintah dengan aturan yang dibuat oleh ulil 

amri (Pemimpin). Seorang Muslim yang ditugasi mengurus umat  

(Pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, 

amanah, dan dapat dipercaya ikhlas memiliki semangat pengabdian, 

melayani masyarakat dengan baik, jujur, memiliki visi keumatan, dan 

tanggung jawab moral. Jika diberikan tanggung jawab, oleh Negara 

ataupun atasan kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar 

pelayanan yang telah ditentukan, Allah akan murka kepadanya sehingga 

kelak tidak akan mendapatkan perhatian Allah di hari kiamat. Sebagai 

manusia yang beriman dan bijak, melayani manusia dengan sebaik-

baiknya bukanya hanya petugas publik yang telah diberikan amanah 

oleh Negara, pada hakikatnya kita memiliki kewajiban yang sama. Akan 

tetapi, tidak semuanya memiliki jiwa serta kemampuan yang sama tugas 

                                                             
39

Jailani,“Kajian Pendekatan Menurut Persfektif Islam”Jurnal Ar-Raniry, (Januari 2020), 

h. 93. 
40

Moh As‟ud, Psikologi Industri, (Jakarta : PT. RiekaCipta, 1991), h. 48. 
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pelayanan publik diatur oleh instansi tertentu agar fungsi dan tujuan 

Negara tercapai.
41

 Fungsi Negara menurut Van Vollenhoven yang 

dikutip Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah dalam salah satu karya mereka 

adalah penyelenggaraan pemerintah, mengadili, membuat peraturan, 

fungsi ketertiban dan keamanan. Sedangkan fungsi Negara menurut 

Plato adalah sama dengan tujuan hidup manusia yaitu kesenangan dan 

kebahagiaan warganya.
42

  

Dalam Islam Terdapat kaidah yang digunakan oleh ulama klasik 

yang cukup dikenal berbunyi, “Sayyid al-qawm khadimuhum,” 

(pemimpin suatu masyarakat adalah pelayan bagi mereka). 

Kepemimpinan termanifestasikan dalam tindakan pelayanan bagi rakyat 

yang dipimpinnya, Maka tanpa adanya pelayanan tak ada 

kepemimpinan, para ulama memberi rambu-rambu dalam memberikan 

pelayanan sang pemimpin atau pemerintah harus memberikan kebijakan 

yang beriorentasi pada kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. 

Dalam kaidah fikih berbunyai, “tsharruf al-imam’ala al-ra’iyyah 

manuthun bi al-muslahah” (kebijakan pemimpin harus selaras dengan 

kemaslahatan) yang bisa dikatakan Pro Rakyat atau berpihak dengan 

rakyat.
43

 Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah 

dibenarkan dan bahkan diharuskan untuk merumuskan, membuat dan 
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Serambi Indonesia, “Pelayanan Publik Menurut Islam“, 

http://aceh.Tribunnews.com/amp2015/11/06Pelayanan-publik-menurut-islam. Diakses tanggal 16 

Januari 2020   
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Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, “Ilmu Negara” (Jakarta : PT Radja Grafindo 

Persada), h. 79. 
43

Toto Tasmara, Membudayakan Etok Kerja Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.37.  
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menetapkan hukum, Peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

dalam berbagai bentuk dan tingkatannya, hukum Islam  yang bersifat 

mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam jika terpenuhi hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri) 

2. Tidak memberat dan mempersulit umat (Nafi al huraj) 

3. Menutu akibat Negatif (sad al-dzariah) 

4. Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah) 

5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath’i)
44

 

Menurut Al-Mawardi al-Basri al-Syafi‟I terdapat dua hal 

yaitu agama dan dunia dan yang kedua-duanya memiliki etika dan 

prinsip dasarnya Masing-masing dalam dalam mengelolanya. Pelayanan 

publik termasuk dalam pengaturan duniawi. ada enam prinsip dasar 

dalam pengelolaan dunia, yaitu adanya agama/ideologi yang dianut, 

pemerintah yang kuat, keadilan, keamanan yang merata/universal, 

kemakmuran ekonomi, dan cita-cita bersama yang luas (tidak sempit dan 

mempersempit).
45

 Pelayanan publik dalam Islam dapat diartikan sebagai 

hubungan Pemerintah dengan warga Negara, dimana antara warga 

Negara dengan pemerintah sama-sama memiliki hak dan kewajiban 

masing-masing, seperti warga Negara memiliki kewajiban membayar 

pajak dan mempunyai hak sebagai warga Negara yang diatur dalam 
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Mohammad Rusfi, AL-„ADALAH, Validalitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber 

Hukum, Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah, diakses 

pada tanggal 16 Januari 2020  
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Hasby Ash Shiddieqiy, Pengantar Ilmu Siyasah Syar’iyyah, (Yogyakarta : Maddah, 

2005), h.89. 
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UUD 1945 sementara pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan 

kepada warga Negara agar bisa mencapai kesejahteraan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa Pelayanan 

Publik yang berhasil adalah yang melaksanakan tugas sebagai pengikut 

atau Abdi Negara yang sering disebut Aparatur Sipil Negara sesuai 

dengan Syari‟at Islam dan segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan 

tuntutan Al-Qur‟an dan Sunnah adalah ibadah. 

Dijelaskan dalam Firman Allah Q.S Al-Ahkaaf (46) Ayat 19 : 

                         

 

Artinya : “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka  

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka tiada dirugikan”. (Q.S Al-Ahqaaf 

(46) :19) 

Dari Ayat di atas dapat dimaksudkan bahwa Allah Pasti akan 

Membalas setiap amal perbuatan yang telah kita lakukan, Maksudnya 

Jika kita mengerjakan perbuatan yang baik bagi organisasinya maka ia 

akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan 

memberikan keuntungan bagi organisasinya. Sebagaimana manusia 

dalam kehidupan sehari-hari  memerlukan aturan-aturan tata tertib yang 

bertujuan untuk agar kehidupan teratur dan berjalan dengan aturan yang 

ada. Karena apabila seseorang tidak menggunakan waktu dengan baik, 

maka waktu itu akan membuat kita sengsara, oleh karena itu hendaknya 

dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, termasuk dalam 
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bekerja. Seperti proses Kinerja ASN dalam melayani masyarakat    

Karena Islam  memerintahkan  agar selalu konsisten terhadap  Praturan 

Allah SWT yang telah ditetapkan. 

2. Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik 

Kata Istilah Kinerja berasal dari kata Job Performance atau actual 

formance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

seseorang). Pengertian kinerja atau (prestasi kerja) merupakan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
46

 

Kinerja merupakan tentang melakukan apa yang yang dikerjakan dan cara 

mengerjakannya.
47

 Kinerja juga merupakan hasil atau tingkatan 

keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditargetkan 

terlebih dahulu dan yang telah disepakati bersama.
48

 Sedangkan kinerja 

pegawai adalah kemampuan pegawai dalam melakukan keahlian tertentu. 

Kinerja pegawai sangatlah perlu, karena dengan kinerja ini akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kedepannya.
49
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Anwar Abu Mangku Negara, Menejemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 67.   
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Pegawai Aparatur Sipil Negara  yang selanjutnya dalam UU No. 5 

Tahun 2014 pada Bab 1 pasal 1 disebut Pegawai ASN adalah Pegawai 

Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
50

 Aparatur Sipil Negara yang 

biasa disebut ASN yaitu profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi 

Pemerintah
51

 termasuk para pegawai atau ASN yang ada di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja Aparatur Sipil Negara merupakan Tingkat keberhasilan Abdi 

Negara atau pegawai yang ada disektor pemerintahan dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat 

atau pelayanan publik. 

a. Pelayanan Publik dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik menjelaskan, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan 

                                                             
50

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 1 Pasal 1 
51
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penduduk atas barang, Jasa, dan atau pelayan adminitratif  yang 

sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
52

  

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik diartikan pemberian layanan atau sering 

disebut melayani keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan orang atau organisasi sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan 

Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang undangan.
53

 Sedangkan dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Menjelaskan bahwa Pelayanan  publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan   kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. sedangkan Penyelenggara pelayanan  publik 

yang  selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi 

penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

                                                             
52

Undang-Undang No 25   Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  
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publik, dan badan hukum lain  yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan  publik.
54

  

Jadi Pelayanan Pelayanan Publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat yang mempunyai 

kepentingan oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh 

publik (Masyarakat) tentu saja dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini 

Pemerintah diharuskan memenuhi kebutuhan rakyatnya termasuk 

dalam bidang Pelayanan Publik yang ada di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. Pelayanan dapat dikatakan berkualitas atau 

memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

dan harapan masyarakat. Jika masyarakat tidak puas terhadap 

suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat 

dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien.
55

 

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik  

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini 

bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah 

melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah 

mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang 

Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani 
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oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara 

pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, 

lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 

pelayanan. 

2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan 

kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, 

persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit 

kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan 

tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian 

pelayanan. 

3. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil 

pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan 

dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara 

pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab 

pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau 

tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan 

wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 
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5. Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya 

dibatasi pada hal- hal yang berkaitan langsung dengan 

pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan 

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. 

6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif 

pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan 

memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan 

masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

7. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan 

pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang 

merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 

8. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan 

harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan.
56

 

3. Hakikat Pemberian Pelayanan Publik Oleh Pemerintah  

Hakikat pelayanan Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 hakekat dari 

pelayanan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat 

yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat. Pelayanan masyarakat menuntut setiap 

unsur di dalam lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan 
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prima kepada masyarakat. Pelayanan prima mengandung 

pengertian adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah 

untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga 

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi 

kebutuhan serta keinginan masyarakat.
57

 Aparat pelayanan 

hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti 

yang terdapat dalam agenda prilaku pelayanan prima sektor 

publik. Variabel yang dimaksud adalah : 

1. Pemerintahan yang bertugas melayani 

2. Masyarakat yang dilayani pemerintah  

3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik 

4. Peralatan atau sarana yang canggih  

5. Resources yang tersedia untuk diracik  dalam bentuk kegiatan  

pelayanan. 

6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai 

dengan standar dan asas pelayanan masyarakat. 

7. Menejemendan kepemimpinan dan organisasi pelayanan 

masyarakat 

8. Prilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, 

apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. 
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Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti diatas 

dapat diimplementasikan apabila aparat pelayan berhasil 

menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. 

Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi 

tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai 

suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan 

baku mutu pelayanan. Karena Setiap organisasi atau instansi pasti 

mempunyai standar pelayanan yang bermuara pada prinsip 

pelayanan prima. Adapun standar pelayanan berdasarkan 

Keputusan. MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Meliputi : 

1. Prosedur Pelayanan, yaitu Prosedur pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan termasuk 

pengaduan. 

2. Waktu Penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan 

sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan 

penyelesaian termasuk pengaduan. 

3. Biaya Pelayanan, Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya 

yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan 

4. Produk Pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan. 
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5. Sarana dan Prasarana, penyediaan sarana dan prasarana 

pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas 

pemberi pelayanan harus ditetapkan dengantepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, sikap, perilaku dan keterampilan yang 

dibutuhkan.     

Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku aparatur pemerintah 

memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara professional. Selaku pelayan masyarakat, ASN 

harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada 

penerima pelayanan tanpa pandang bulu.
58

 Jadi ASN berkewajiban 

memberikan pelayanan atau melayani, bukan minta dilayani. 

4. Pelayanan Publik Sebagai Fungsi Pemerintahan 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana kita 

ketahui bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan 

kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya 

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 
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mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai 

tujuan bersama. Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan 

publik oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu 

perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di 

samping sebagai abdi Negara. Pelayanan publik oleh birokrasi 

publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat warga 

Negara.
59

 

Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah 

merupakan perwujudan fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai abdi 

masyarakat. Fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus 

perhatian masyarakat dalam memberikan pelayanannya. Karena 

kinerja Aparatur Sipil Negara dapat dirasakan secara langsung 

oleh masyarakat. Upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di 

lingkungan unit kerja pemerintah yang terukur dan dapat 

dievaluasi keberhasilannya, pemerintah daerah perlu memiliki dan 

menerapkan prosedur kerja yang standar, standar operasional 

prosedur (SOP). Pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak 

asasi manusia serta memperdalam kepercayaan pada pemerintahan 

administrasi publik. Adanya sebuah hasil yang nyata bagi kinerja 

terkait dalam pelayanan publik yang ada di suatu daerah, 
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dikarenakan sebagai salah satu penunjang kemaslahatan 

masyarakat yang menikmati adanya pelayanan dari pemerintah 

dalam suatu daerah tersebut.   

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik 

yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan 

kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan 

tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan 

pelayanan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara 

bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan pemerintah 

dapat memberi kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan 

yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang 

dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik 

untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat adalah sebagai dasar untuk mewujudkan 

tercapainnya pemerintahan yang baik.  

5. Tata Kelola Kepegawaian 

a. Asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Menejemen Aparatur 

Sipil Negara 

Pada Undang-Undang No.5 Tahun 2004 pasal Tentang 

Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

kebijakan dan menejemen ASN berdasarkan pada Asas. Asas-

asas tersebut dijelaskan lebih rinci pada pasal 2 yaitu : 
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1. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum adalah setiap penyelenggaraan 

kebijakan dan Menejemen ASN mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. 

2. Asas Profesionalitas 

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Asas Proporsionalitas 

Yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban pegawai ASN. 

4. Asas Keterpaduan  

Asas keterpaduan adalah pengelolaan pegawai ASN  

didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu 

secara nasional. 

5. Asas Delegasi  

Asas delegasi adalah bahwa sebagian kewenangan 

pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasikan 

pelaksanakannya keoada kementrian, lembaga pemerintah 

non komentrian, dan pemerintah daerah. 

6. Asas Netralitas 

Yang dimaksud dengan Asas Netralitas adalah bahwa 

setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk 
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pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan 

siapapun. 

7. Asas Akuntabilitas 

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan dan hasil akhir 

dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Asas Efektif dan Efisien  

Adalah bahwa dengan menyelenggarakan Menejemen 

ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktui 

sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. 

9. Asas Keterbukaan  

Asas Ketebukaan adalah adalah bahwa 

penyelenggaraan Menejemen  ASN bersifat terbuka untuk 

publik. 

10. Asas Non Diskriminatif  

Asas Non Diskriminatif adalah bahwa dalam 

penyelenggaraan menejemen ASN, KASN tidak 

membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, 

Ras dan golongan. 

11. Asas Persatuan dan Kesatuan  
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Adalah bahwa pegawai ASN sebagai perekat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia kesatuan Republik Indonesia. 

12. Asas Keadilan dan Kesetaraan  

Asas keadilan dan kesetaraan adalah bahwa 

pengaturan dan penyelenggaraan ASN harus 

mencerminkan rasa keadilan dan rasa kesamaan untuk 

memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 

pengawasan ASN. 

13. Asas Kesejateraan  

Asas Kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan 

ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kuallitas 

hidup pegawai ASN.
60

 

b. Nilai  Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara 

Pasal 4 Undang-Undang 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara menjelaskan bahwa nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a meliputi : 

a. Memegang teguh ideologi Pancasila  

b. Setia dan pempertahankan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 

c. Mengabdi kepada Negara dan Rakyat Indonesia. 

d. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak. 

e. Menciptkan lingkungan kerja yang non diskriminatif 
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f. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 

g. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 

program pemerintah. 

h. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 

i. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 

publik. 

j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi  

k. Memberikan layanan kepada publik secara tepat, cepat, tanggap 

jujur, akurat, berdaya guna, dan santun. 

l. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama. 

m.  Mengutamakan pencapai pencapaian hasil dan mendorong 

kinerja pegawai. 

n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 

o.  Meningkat efektivitas sistem pemerintahan yang demokrasis 

sebagai perangkat sistem karir.
61

  

b. Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 

2014 

Kinerja ASN dalam Undang-undang salah satunya adalah 

memberikan Pelayanan yang baik terhadapa masyarakat. Bahwa 

dalam  rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan Tujuan 

Negara sebagaiman tercantum dalam perbukuan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun 
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Aparatur Sipil Negara yang berperan sebagai perencana, pelaksana, 

dan pengawas penyelengaraan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan Nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 

publik yang memiliki Integritas, Profesional, Netral dan bebas dari 

Investasi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 
62

 

1. Prinsip-Prinsp Kinerja Aparatur Sipil Negara  

Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas sebagai Pelayanan 

Publik diwajib netral tanpa mandang siapapun, dituntut untuk 

memiliki integritas tinggi dalam bekerja, sehingga mendapat 

kepercayaan masyarakat.
63

 Aparatur Sipil Negara sebagai 

pelaksana dan merumuskan kebijakan publik, bertugas 

mempererat dan mempersatu bangsa, sehingga menciptakan 

suasana yang kondusif, nyaman dan damai dilingkungan 

pelayanan publik.  Sumber Daya Manusia yang mempunyai 

kinerja yang baik akan memudahkan para ASN yang ada di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai Visi dan Misi. Faktor 

sumber Daya Manusia ini merupakan elemen yang penting 

diperhatikan oleh ASN Capil karena dengan adanya sumber daya 

manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang 
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keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
64

 ASN sebagai profesi 

berlandaskan prinsip Sebagai berikut : 

a. Nilai dasar 

b. Kode etik dan kode prilaku 

c. Komitmen, integritas moral, dan danggung jawab pada 

pelayanan publik 

d. Kompetensi yang dilakukan sesuai dengan bidang tugas 

e. Kualifikasi akademik 

f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

g. Frofesionalitas jabatan. 

Kode etik dan kode prilaku bagi pegawai ASN 

a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan 

berintegritas tinggi  

b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 

c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 

d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan praturan 

perundang-undangan 

e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau 

pejabat yang berwenang sejauh bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 

f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara  
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g. Menggunakan kekayaan dan milik Negara secara 

bertanggungjawab, efektif dan efisien. 

h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 

publik 

i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 

program pemerintah 

j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap 

cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun 

k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi 

l. Menghargai komunikasi, konsukltasi dan kerja sama 

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja 

pegawai 

n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan 

o. Meningkatkan efetifitas sistem pemerintahan yang demokratis 

sebagai perangkat sistem karier.
65

 

Dalam Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan 

pengertian “itiqon” yang berasal dari kata yang seakar dengan 

“taqwa”. Pengertian “itiqon” maknanya sama dengan professional 

dalam pengertian ilmu menejemen modern. Hanya dengan sikap 

itiqon itulah suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan 

efisien.  Karena itu prinsip professional ini teramat sangat 
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ditekankan dalam praktek menejemen didunia modern ini. 
66

  

Temasuk saat proses pelayanan publik yang dilaksakan oleh ASN 

bagi Masyarakatnya. 

2. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara 

Efektifitas mengandung makna doing the right thinks, 

melakukan sesuatu hal yang benar, efektifitas merupakan kunci 

sukses suatu organisasi. Sedangkan kinerja merupkan proses 

ataupun hasil dari pekerjaan, kinerja memerlukan strategi, 

integrasi dan tujuan, strategi merupakan integrasi rencana tindak 

yang sangat luas untuk mencapai tujuan.
67

 Jadi dalam suatu 

organisasi termasuk Organisasi yang ada di kantor Capil Harus 

mempunyai efektifitas kinerja yang baik agar bisa mencapai 

tujuan organisasinya yaitu mensejahterakan masyarakat. 

a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa Pelayanan 

Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk 

atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelengara pelayanan publik. 
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Selanjutnya pada Ayat 2 Menyatakan bahwa 

penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, 

Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik. Unsur-

Unsur pelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lainnya karena keempatnya akan membentuk proses 

kegiatan  (activity).
68

 Keempat unsur tersebut yakni :  

1. Tugas Layanan, dalam pelayanan umum pemerintah harus 

memberikan pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima 

untuk melayan semua kepentngan masyarakat. 

2. Sistem atau prosedur layanan yaitu dalam pelayanan 

umum perlu adanya sistem informasi, prosedur atau 

metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan 

pelayanan. 

3. Kegiatan pelayanan. Dalam pelayanan umum kegiatan 

yang ditunjukkan kepada masyarakat harus bisa 

sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa adanya 

diskriminasi. 

4. Pelaksana pelayanan, pemerintah sebagai pelaksanan 

pelayanan semaksimal mungkin mengatur dan 

merencanakan program secara matang agar proses 
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pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang 

mudah, cepat, tidak berbelit-belit dan mudah difahami 

masyarakat. 
69

 

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini 

dilaksanakan oleh penyelenggaraan Negara atau pemerintah, 

lembaga independen, yang dibentuk pemerintah, 

penyelelenggaraan perekonomian dan pembangunan, badan 

usaha atau badan hukum ya ng diberi wewenang melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat 

umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani atau 

dikelola pemerintah.
70

 

b. Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik 

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa 

penyelengara berkewajiban melakukan evaluasi terhadap 

kinerja pelaksana dilingkungan organisasi secara berkala dan 

berkelanjutan. Dalam pemjelasan pasal 10  ayat (1) secara 

berkala dan berkelanjutan merupakan periode yang dilakukan 

dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan sekali 

yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. 
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Pedoman evaluasi kinerja pelayanan publik tersebut 

menjadi acuan bagi Pembina atau penanggung jawab  

penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki dan 

menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara 

pelayanan publik, yaitu : 

1. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan 

publik. 

2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas 

pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi. 

3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik melaluidari 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan.
71

  

c. Asas-Asas Pelaksana Pelayanan Publik. 

Menurut   Ratminto   dan   Winarsih dalam Jurnal 

Hukum karangan Neneng Siti Maryam terdapat  bebarapa  asas  

dalam penyelenggaraan  pelayanan  pemerintah  dan perizinan 

yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Empati dengan customers.  Pegawai  yang melayani urusan  

perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan  harus  

dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa 
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pelayanan Pembatasan prosedur. Prosedur  harus dirancang 

sependek   mungkin,   dengan demikian  konsep  one stop 

shop benar-benar diterapkan 

2. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus 

didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan  

kepada masyarakat pengguna jasa layanan. 

3. Minimalisasi pesyaratan pelayanan. Persyaratan dalam  

mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit  mungkin  dan 

sebanyak yang benar-benar diperlukan. 

4. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang   

melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus 

dirumuskan sejelas  mungkin dengan  membuat  bagan 

tugas dan distribusi kewenangan 

5. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan   

seminimal mungkin dan setransparan mungkin. 

6. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi  

pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat   memiliki 

gambaran yang jelas dan tidak resah. 

7. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang  

secara  efisien,  sehingga akan  dihasilkan  formulir  

komposit  (satu formulir yang dapat diapkai untuk berbagai 

keperluan) 
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8. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk 

menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus 

izin, maka masa berlakunya  izin  harus  ditetapkan  selama 

mungkin. 

9. Kejelasan hak dan kewajiban providesdan customers.   

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi providers maupun 

customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi 

dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi. 

10. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik 

sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. 

Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang 

suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan 

tersebut ditangani secara efektif sehingga permasalahan 

yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika.
72

  

3. Prinsip Umum Penyelengaraan Pemerintahan 

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini 

dilaksanakan oleh penyelenggara Negara atau pemerintah, 

lemabaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, 

penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha atau 

badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi pelayanan publik, Penyelenggaraan pemerintahan harus 
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berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kata 

kerakyatan adalah paham demokrasi, yaitu pemerintahan oleh 

rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.
73

  Maksudnya adalah dalam 

menjalankan pemerintahan haruslah merakyat dengan pemimpin 

yang bijaksana memutuskan sesuatu yang sesuai dengan 

kebutuhan rakyat.   

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut : 

Huruf a  :  pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan   

kepentingan pribadi dan/atau golongan 

Huruf b  :  jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

Huruf c   :  pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 

status ekonomi, agama, gender, dan golongan. 

Huruf d  :  pembenahan hak harus sebanding dengan kewajiban 

yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan. 

Huruf e     :  pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 

yang sesuai  
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Huruf f  : peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelengaraan pelayanan dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Huruf g  : Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan 

yang adil. 

Huruf h  : Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh Informasi  mengenai 

pelayanan yang diinginkan.  

Huruf i  : proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

praturan perundang-undangan. 

Huruf j   : pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan 

sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 

Huruf k   : penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

Huruf l   : setiap jenis pelayanan dilakukan secaara mudah, cepat 

dan terjangkau.
74

  

Prinsip-prinsip dasar penyelengaraan pemerintahan yang 

baik yaitu, Transparansi, akuntabilitas keterbukaan, berdasarkan 

hukum, dan fairness, a level playing field ( perlakuan yang adil/ 

perlakuan kesetaraan) sebagai pokok utama. 
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1. Transparansi, adalah proses keterbukaan untuk 

menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak 

luar termasuk masyarakat mengetahui kebijaksanaan 

pemerintah. 

2. Akuntabilitas, merupakan kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinn 

suatu organisasi pada publik yang memilik hak meminta 

pertanggungjawaban.  Jika salah pemerintahan dapat 

digugat oleh rakyat sebagai penerima pelayanan 

masyarakat. 

3. Keterbukaan (openess), pemberian informasi secara 

terbuka, terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai 

partisipasi masyarakat untuk perbaikan karena kritik dapat 

membangun. 

4. Berdasarkan hukum (rule of law). Keputusan, kebijakan 

pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut 

kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum 

(peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jaminan 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat  terhadap 

kebijakan publik yang ditempuh.  

5. Jaminan fairness, a level playing field (perlakuan yang 

adil/perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan). Ini berlaku 
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bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan 

publik.
75

 

B. Tinjauan Pustaka    

Setelah penulis atau peneliti telah menelaah terhadap beberapa penelitian, 

ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang Penulis teliti. 

Yakni: 

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Zahra A.R (2014) Universitas Hasanudin Makasar Yang berjudul 

“Analisis Pelayanan Publik di Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Mamuju” Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dan Untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberikan 

pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa pelayanan publik khususnya di bidang Pelayanan 

KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mamuju sudah berjalan cukup baik dengan beberapa kekurangan yang 

perlu diperbaiki. Secara keseluruhan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek 

observasi penelitian yang meliputi; Pelayanan administrasi kependudukan, 

Prosedur pelayanan, dan Manajemen pelayanan. 
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Jadi perbedaan penelitian yang di atas dengan Skripsi yang penulis 

tulis adalah lokasi penelitian sudah jelas berbeda dan penulis 

menggunakan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja ASN dalam 

memberikan Pelayanan Publik, sedangkan penelitian yang penulis tinjau 

adalah Analisis Pelayanan Publik dan Persamaanya adalah sama-sama 

Membahas Pelyanan publik yang dilakukan para ASN
76

. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dona Eriza Kharisma (2018) Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Implementasi 

Undang-Undang  25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 

Perspektif  Fiqh Siyasah (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bandar Lampung)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 

Lampung. Perbedaan dari Penelitian penulis dengan karya Dona adalah 

yang dibahas Dona merupakan Implementasi Undang-undang sedangkan 

penelitian penulis membahas Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

memberikan pelayanan publik. Persamaannya adalah Fokus Pada 

Pelayanan Publik di Disduk Capil.
77

 

3. Siti Makmuroh (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

“Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan di 

Kantor di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purwerojo” dalam 
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Kabupaten Mamuju”. (Skripsi Program Strata 1 Universitas Hasanudin, Makasar, 2014) 
77

Dona Eriza Kharisma “Implementasi Undang-Undang  25 Tahun 2009 Tentang 
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penelitian yang dilakukan bertujuan untuk pengembangan bidang 

keilmuan terkait kinerja ASN dan Kualitas Pelayanan. Hasil dari penelitian 

ini adalah pelaksanaan pelayanan sudah terlaksana dengan baik hal 

tersebut dapat terlihat dari hasil kerja aparatur yang baik. Perbedaan 

dengan penelitian penulis adalah Lokasi Penelitian dan Penulis membahas 

tinjauan Fiqh Siyasah sedangkan persamaanya adalah Sama-sama 

membahas Kinerja ASN dalam memberikan Pelayanan Masyarakat.
78
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