
i 
 

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP 

EFEKTIVITAS PELAYANAN 

E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Sidang Skripsi Melengkapi Tugas-Tugas 

Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar 

Sarjana Hukum (S.H) 

Dalam Ilmu Syari‟ah 

 

Oleh : 

M. Redo Albert Aryanto 

NPM : 1421020194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar’iyyah) 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1442H/2021M 



 i 

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP  

EFEKTIVITAS PELAYANAN 

E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  

CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Diajukan Untuk Sidang Skripsi Melengkapi Tugas-Tugas 

Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar 

Sarjana Hukum (S.H) 

Dalam Ilmu Syari’ah 

 

 

 

 

Oleh : 

M. Redo Albert Aryanto 

NPM : 1421020194 

 

 

 

 

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag 

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1442H/2021M 

 
 

 



 ii 

ABSTRAK 

 

Pendataan Identitas e-KTP merupakan program yang digalakan pemerintah yang 

memuat semua sistem keamanan Administrasi berbasis data base, dengan e-KTP diharapkan 

dapat memiliki NIK yang digunakan seumur hidup dalam permasalahan Administratif 

kependudukan. Namun dalam pelaksanaan masih banyak mepertanyakan tingkat ke 

Efetivitasan pemberlakuan sistem tersebut dari segi proses pembuatan sampai dengan fungsi 

kegunaan e-KTP. Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pesisir barat dalam 

kenyataannya belum mampu semaksimal mungkin menjalankan amanah, sehingga tidak 

mengherankan jika perilaku Aparatur kurang mengutamakan kepentingan public 

sehingga harapan masyarakat untuk  mendapat layanan yang baik dan memuaskan  

belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Hal ini tentu akan mengundang reaksi krtitikan tajam 

dari masyarakat. dalam kajian hukum islam, Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek 

Hukum Islam tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara 

demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

Berdasarkan permasalahan di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 

Pertama, Bagaimana ke Efektivitasan pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat? Kedua, Bagaiamana Tinjauan fiqh siyasah 

terhadap Efektivitas pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Barat ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yang mana data 

diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian 

mengenai analisa Efektivitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan Metode yang digunakan penelitian ini 

merupakan metode kualitatif. 

 Kesimpulan Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat dalam memberikan pelayanan berupa 

pembuatan e-KTP sudah berupaya semaksimal mungkin, namun mengenai sarana 

prasarana memang kurang memadai. Seperti halnya kursi dan gedung yang belum 

direnovasi. Berkaitan dengan tinjauan Fiqih Siyasah, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat sudah baik karena telah menjalankan apa yang 

diamanatkan oleh UU. No. 25 Tahun 2009 serta menjawab isu-isu yang ada di 

masyarakat dengan Inovasinya yaitu membuat surat keterangan (suket) jikalau blangko 

habis dan mengadakan program jemput bola terhadap Instansi-instansi seperti sekolah-

sekolah dan pondok pesantren. Namun mengenai kedisiplinan pihak yang melayani yaitu 

petugas, kurang menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana pegawai diberikan 

amanah untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestinya. 









 vi 

MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya :  Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 

mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. (Q.S. Al- Bayyinah: 7
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diadakan pembahasan secara mendalam, maka perlu penjelasan 

judul mengenai rencana penelitian proposal skripsi ini. Judul karya ilmiah ini 

adalah “ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP EFEKTIVITAS 

PELAYANAN E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 

SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT”. Adapun beberapa hal yang penting 

mengenai istilah-istilah dalam judul tersebut, sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuataan) dan 

sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkaranya).
1
 

2. Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 

bagi manusia itu sendiri.
2
 Fiqih siyasah merupakan ilmu yang membicarakan 

tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, 

dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan 

kekuasaan, dan kepada siapa pelaksaan kekuasaan mempertanggung jawabkan 

kekuasaannya. 

3. Pelayanan adalah suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian 

layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani.
3
 Dengan 

demikian pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

                                                             
1 Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia PN, (Jakarta:Balai Pustaka,1997), h. 39. 
2Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin PolitikIslam (Jakarta: Pranadamedia, 

2014), h.4. 
3Agung Kurniawan, Transformasi pelayanan publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 



 2 

lain secara langsung. 

4. KTP Elektronik disingkat e-KTP  adalah e-KTP atau KTP Elektronik adalah 

sebuah dokumen kependudukan sebagai sistem keamanan/ pengendalian baik dari 

sisi administrasi ataupun teknologi informasi yang berbasis pada data base 

kependudukan nasional.
4
 Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP 

yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas 

tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-

KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin 

Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat 

atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 

Tahun 2006 tentang Adminduk). 

5. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau 

pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai 

dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti 

efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau 

organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan 

dianggap semakin efektif. 

6. Dinas Kependudukan dan catatan sipil adalah catatan sipil atau pencatatan sipil 

merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan tugas 

menyelenggarakan pencatatan, penerbitan, penyimpanan dan pemeliharaan data 

keperdataan seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, 

pengakuan dan pengesahan anak, serta pergantian nama. 

                                                             
4Re Putra.Implementasi Program KTP Elektronik (KTP-el) di Daerah Percontohan, (Universitas 

Islam Bandung, 2012), h. 97 
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7. Kabupaten adalah satuan - satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk 

menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang 

mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.
5
 

Dengan demikian Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di 

Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati. 

8. Pesisir Barat adalah sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten 

Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang 

disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 

Oktober 2012, Kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.
6
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah dari keseluruhan judul “ANALISIS 

FIQIH SIYASAH TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP PADA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR 

BARAT” adalah Suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kinerja Aparatur 

Sipil di Disdukcapil Pesisir Barat pada pelayanan E-KTP dan efektifitasnya dalam 

sudut pandang fiqh siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu Kabupaten yang juga 

memiliki kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, Dari hasil wawancara 

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bapak Edison Hakim pada hari Senin 

tanggal 19 Oktober 2020, bahwasanya banyak keluhan masyarakat saat akan 

mengurus surat domisili, surat keterangan pindah, akta kematian, KK, e-KTP, hal 

                                                             
5The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1968), h.44. 
6 Profil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. 2017. Pesisir Barat: Lampung. 
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ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai system pelaksanaanya. 

Padahal Disdukcapil Pesisir Barat memiliki tugas dalam meyampaikan informasi 

mengenai teknis pembuatan e-KTP agar efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara 

mendapat respon yang baik kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, sudah 

dijelaskan dengan baik bahwa pemerintah daerah sampai pada perangkat desa 

harus memberikan pelayanan yang baik.
7
 Begitu pula dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat 

pemerintahan saja.
8
 

Tetapi sudah ada wewenang dari pusat sampai daerah untuk mengatur 

kebijakan pemerintahanya sendiri. Aparatur Sipil Negara di Disdukcapil terkesan 

bukan sebagai pemberi layanan public tetapi sebagai orang yang minta dilayani, 

hal ini terlihat pada saat masyarakat memerlukan pelayanan, dimana Aparatur 

Sipil Negara justru membuat birokrasi yang berbelit-belit dan beberapa melanggar 

norma-norma, sebagai contoh laporan masyarakat mengenai pemebuatan e-KTP 

memerlukan waktu yang lama, terkadang masyarakat kebingungan dengan 

tatacara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari 

reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang 

memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 

mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan merit dalam pelaksanaan 

manajemen aparatur sipil negara.
9
 

Berdasarkan hal itu, maka pihak Aparatur Sipil Negara harus senantiasa 

                                                             
7Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (2). 
8HRT.Sri SoemnatriM, Hukum Tata  NegaraIndonesia Pemikirandan Pandangan (Bandung: PT 

Remaja Rosda karya Offset, 2014), h.194. 
913 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
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dituntut memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh untuk menjalankan tugas- tugas 

kewajibannya untuk memusatkan perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala 

daya dan tenaganya secara berdaya guna dan behasil guna. Aparatur Sipil Negara 

mampu memposisikan sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, dan 

dapat mempermudah urusan publik, mendahulukan kepentingan umum dari pada 

kepentingan pribadi atau golongan. 

Tetapi dalam kenyataannya belum banyak Aparatur Sipil Negara yang 

mampu memahami hal tersebut, sehingga tidak mengherankan jika perilaku 

aparatur kurang mengutamakan kepentingan public sehingga harapan masyarakat 

untuk mendapat layanan yang baik dan memuaskan belum sepenuhnya dapat 

terpenuhi. Hal ini tentu akan mengundang reaksi kritikan tajam dari masyarakat. 

Sistem pelayaanan yang mesti diterapkan oleh aparatur sipil Negara telah 

tertera dalam dasar-dasar keislaman sebagai pedoman umat muslim khususnya 

yakni hadit satu ayat Al-Quran tentang orang yang bekerja secara professional 

ialah orang-orang yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, 

keluarga, masyarakat, dan Negara tanpa menyusahkan orang lain. Ayat yang 

berkaitan tentang pentingnya kerja, salah satunya yang terdapat pada Q.S At-

Taubah (9) 105: 

                                    

                    

Artinya:: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukminakan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahuiakan yang ghaibdan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 
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apa yang telahkamu kerjakan.”
10

 Itulah firman allah SWT, yang mesti kita 

pahami bersama sebagai pengingat agar kita bekerja dengan baik. Hal tersebut 

dijelaskan dalam QS Al-Nisa 4:58. 

                                 

             

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepadayang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah maha 

mendengar lagi maha melihat.
11

 

 

Ayat diatas adalah merupakan salah satu landasan yang harus diperhatikan 

dalam menjalankan amanah. Islam juga membenci orang_orang yang malas dan 

bergantung pada orang lain. Secara normatif (ajaran) di atas, seharusnya kaum 

muslim khususnya di Indonesia memiliki kinerja yang tinggi dan menekankan 

profesionalitas kerja. Artinya Islam mengajarkan agar umatnya harus mengawali 

kerja dengan niat yang utamanya untuk ibadah pada Allah. 

Selain itu tidak melakukan pekerjaan yang haram seperti korupsi, 

mengharapkan imbalan, dan merampok. Kemudian tidak merugikan orang lain, 

saling meridhai, tak ada unsur penipuan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan 

umat atau berdasarkan rahmatan lil alamin. Jika demikian maka seharusnya 

produktifitas kerja petugas tinggi. Namun dalam prakteknya belum semua umat 

menerapkan ajakan dan peringatan Allah tentang kerja yang tepat. Adapun 

permasalahan yang akan diteliti ialah di terkait pelayanan e-KTP pada 

Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, dengan teori fiqh yang terdapat 

                                                             
 

11Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan (Bandung: syaamil Cipta 

Media, 2012), h. 87. 
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kesenjangan. Oleh sebab itu, penulis memilih untuk memecahkan masalahnya 

melalui karya ilmiah dalam proposal skripsi yang berjudul: “ANALISIS FIQIH 

SIYASAH TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP PADA DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT”. 

 

C. Fokus Penelitian/Batasan Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut: 

1. Fokus penelitian adalah analisis fiqih Siyasah Terhadap efektivitas pelayanan  

E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup di Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat 

 

D. Rumusan Masalah  

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal skripsi ini, maka 

diberikan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Barat?  

2. Bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap efektivitas pelayanan E-KTP pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat? 

E. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui analisis fiqih siyasah terhadap pelayanan e-KTP pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan e-KTP kepada masyarakat di Dinas 
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang penulis harapkan dapat tercapai melalui penelitian ini 

antara lain: 

a. Manfaat teoritis, Hasil penelitian ini diharap akan dapat memperkaya khasanah 

kajian tentang pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Manfaat praktis, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi yang akan berefektiv terhadap pelayanan e-KTP pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya 

karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif 

dan cendrung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan 

dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research). Menurut 

Kartini Kartono, yaitu “Penelitian yang langsung dilakukan dilapangan pada 

kancah yang sebenarnya atau pada responden.
12

Penelitian di lapangan dilakukan 

untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek 

yang bersangkutan. 

                                                             
12Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial (Bandung : Alumni, tt), h. 78. 
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b. Sifat Penelitian  

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat 

deskriptif, dimana data yang telah diperoleh dilapangan akan disimpulkan dan 

dianalisis. bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di 

dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 

menginterpretasikan kondisi - kondisi yang terjadi.
13

 Menurut Moh Nazir, 

Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu 

objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa 

sekarang.
14

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat 

deskriptif eksploratif riset yang mengklasifikasikan data yang bersifat kualitatif. 

2. Data dan Sumber Data 

Yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik 

(angka). Sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat 

diperoleh.”
15

 Sumber-sumber datanya adalah sebagai berikut:  

 

a. Data primer  

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek 

yang diteliti dengan cara melakukan wawancara terhadap Petugas Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat.
16

 

b. Data sekunder 

Data sekunder umumnya berupa lembar observasi mengenai catatan atau 

                                                             
13Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10. 
14Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 54. 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1998, Edisi Revisi\ IV), h. 114. 
16Ibid, h. 57. 
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laporan historis.
17

Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu buku pedoman 

pelayanan masyarakatan serta buku-buku pendukung  lainnya yang berkaitan 

dengan skripsi, buku-buku fiqih siyasah dan literatur lain yang berkaitan, al-

Qur‟an dan Hadits. 

c. Sumber data tersier,  

yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Majalah, ensiklopedia dan lain-lain. 

3. Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang 

ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan sebagai 

berikut: 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.
18

 

b. Wawancara (Interview)  

menurut Mardalisa dalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan- keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.
19

Wawancara 

ini dimaksudkan untuk memperoleh data dari Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Lampung Barat. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan 

metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang 

berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang 

peneliti ambil. 

                                                             
17Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h. 8. 
18Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: LP2M Institud Agama Islam Negri Raden 

Intan, 2013), h. 84. 
19Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), h. 64. 
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c. Observasi  

adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk 

mengamati fokus objek yang diselidiki.
20

 Sedangkan menurut Cholid Narbuko 

dan Abu Ahmadi yaitu “ pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.”
21

 Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai pelayanan e-KTP di Disducapil 

Pesisir  Barat untuk kemudian menganalisisnya menurut fiqh siyasah. Dengan 

demikian seluruh data yang terkumpulnya langsung tersusun dalam bentuk 

kelompok data yang siap untuk di analisis. 

4. Populasi dan Sample 

a. Populasi  

 Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari 

seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian.
22

 Dalam penelitian ini populasinya 

adalah petugas Disdukcapil khusus bagian bidang pelayanan mulai dari kepala 

dinas, sekretaris, dan kepala bidang pelayanan beserta staf pelayanan E-KTP 

Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah 7 orang. 

b. Sample 

 Sample yang digunakan adalah Purposive Sampling, penentuan 

sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 

sample.
23

 Sampel dalam penelitian ini adalah petugas Disdukcapil khusus bagian 

bidang pelayanan mulai dari kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang pelayanan 

beserta staf pelayanan e-KTP Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat yang 

                                                             
20Basri Ms, Metodelogi Penelitian Sejarah,(Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 58. 
21Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 
22Juliansyah.Meetodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010) h.147 
23Ibid. h. 155 



 12 

berjumlah 7 orang. 

 

5. Pengolahan Data 

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:  

a) Pemeriksaan Data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan 

memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data 

tersebut terkumpul. 

b) Penandaan Data (coding) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis 

dan sumber data, baik itu sumber dari al-Qur‟an dan Hadits, atau buku-buku 

literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c) Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik 

kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
24

 

6. Analisis Data  

Metode analisis data yang di gunakan yaitu“Metode Induktif”, yaitu suatu 

cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa 

yang konkret itu ditarik genaralisasi-genaralisasi yang mempunyai sifat umum.
25

 

Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelayanan e-KTP dan efektivitas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat kepada masyarakat. Tujuannya dapat dilihat 

dari sudut fiqh siyasah agar dapat memberikan pemahaman mengenai pelayanan 

dari kinerja pegawai negeri sipil di Disdukapil Pesisir Barat. 

                                                             
24Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), h. 107. 
25Sutrisni Hadi, Metode Research I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 

1985), h. 42. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Fiqih Siyasah Idariyah (Administrasi Negara) 

Pengertian Fiqh secara bahasa adalah paham yang mendalam. Sedangkan 

menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang 

hukum-hukum syari‟at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang 

rinci (tafsil). Sedangkan kata „‟siyasah‟‟ artinya mengatur, mengendalikan, 

mengurus, atau membuat keputusan. 

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah 

adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan.
26

 

Fiqih siyasah idariyah adalah fiqih administrasi Negara, yakni bidang yang 

mengurusi tentang administrasi Negara.Kata Iddariyah merupakan masdar 

(infinitif) dari kata adara asy-syay‟a yudiruhu idarah yang artinya mengatur dan 

menjalankan sesuatu. 

Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang 

mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak defenisi, baik administrasi dalam 

arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan 

                                                             
26A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rrambu Syari‟ah ( 

Jakarta : Kencana, 2003), h. 25-26 
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proses, semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu terdapat pada QS Al-

Baqarah ayat 282:
27

 

                                    

                                  

                                 

                                    

                                   

                                    

                                

                                    

                             

        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari 

pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah 

walinya mengimlakkan dengan jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu).Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 

supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-

saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.(Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

                                                             
27Abdurrahman Taj, Al- Siyasah al-Syar‟iyah wa al-fiqh al-islam,(Mesir: Mathba‟ah Dar al-Ta‟lif, 

1993), h. 10 
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menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis 

dan saksi saling sulit menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.Dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 Hampir semua kitab kamus bahsa menyebutkan kata „‟dawr” dan semua kata 

pecahan dari kata tersebut.Tetapi tidak ada yang menyebut kata „‟idarah‟‟. Hanya 

saja Ar-Razi (w 666 H) didalam As-Shiha, Ibnu Mnzur ( w 711 H) didalam al-

Lisan, Al-Fairuz Abadi (w 816 H) didalam al- Qamus al- Muhth, dan Az- Zabidi ( 

w 1205 ) di dalam Taj al- Arus dan mereka menyebutkan beberapa kalimat yang 

mendekati kata „‟idarah‟‟, meski tidak secara langsung menyebutkan kata 

tersebut
28

. 

 Adapun Duzi, dia menyebutkan ‟idarah”. Dia mengatakan „ Adara as-Siyasa‟: 

maknanya : Dabbara umuraha wa sasa ar-ra‟iyyah( mengatur urusan politik dan 

rakyatnya). Jadi hal ini sangat menegaskan bahwa kata „‟idarah‟‟ atau istilah 

administrasi dalam pandangan islam merupakan kata yang baru digunakan di era 

modern. Oleh sebab itu, para pakar administrasi modern mendefinisikan ( idarah ) 

dengan ungkapan : „‟Administrasi adalah sejumlah aktivitas praktis dengan tujuan 

merealisasikan politik umum 

Hampir semua kitab kamus bahsa menyebutkan kata „‟dawr” dan semua 

kata pecahan dari kata tersebut.Tetapi tidak ada yang menyebut kata „‟idarah‟‟. 

Hanya saja Ar-Razi (w 666 H) didalam As-Shiha, Ibnu Mnzur ( w 711 H) didalam 

al-Lisan, Al-Fairuz Abadi (w 816 H) didalam al- Qamus al- Muhth, dan Az- 

Zabidi ( w 1205 ) di dalam Taj al- Arus dan mereka menyebutkan beberapa 

                                                             
28

A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rrambu Syari‟ah ( 

Jakarta : Kencana, 2003), h. 25  



 16 

kalimat yang mendekati kata „‟idarah‟‟, meski tidak secara langsung 

menyebutkan kata tersebut. 

Dalam fiqih siyasah idariyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat 

diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri.Untuk merealisasikan 

kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrsi terdapat tiga 

indicator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayan, professional 

dalam penanganan”.
29

 

Hukum administrasi merupakan instrument Negara hukum dan memiliki 

fungsi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Para ahli hukum 

mengemukakan defenisi hukum administrasi dengan rumusan yang 

bervariasi.Secara umum, hukum administrasi dapat diartikan sebagai hukum yang 

mengatur bagaimana Negara sebagai penguasa menjalankan tugas-tugasnya yang 

mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabtan Negara 

dengan para warga masyarakat.
30

 

Dalam hukum administrasi Negara terkenal dengan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik.Asas-asas umum pemerintahan ditujukan untuk Good 

Governance yang terdapat 4 unsur utama yaitu akuntabilitas, kerangka hukum, 

transparansi, dan keterbukaan.
31

 

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.Di samping mencakup 

pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga 

                                                             
29 Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khalifah: Pemerintahan dan Administrasi, (Jakarta: HTI-Press, 

2008). Cet ke-3. H. 21 
30 Sukardja Ahmad. 2014. hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif 

Fiqih Siyasah. (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 21 
31Pulus Effendi Lotolung.2010.Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam 

Korelasinya dengan Hukum Administrasi.dalam buku Hukum Administrasi dan Good Governance.(Jakarta : 

Universitas Trisakt,2010), h. 37 
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membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). 

Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat 

(perkawinan), mawaris (waris), murafa‟at (hukum acara), siyasah 

(politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional). 

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yng artinya 

“mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena 

itu,, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan, 

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, 

perekayasaan, dan arti-arti lainnya. 

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah 

adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma‟ruf memberikan 

batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing 

mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefenisikan siyasah 

“mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim 

al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa 

manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun 

perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh 

Allah Swt.
32

 

                                                             
32 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin,Opcit.. h. 4 
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Makna ini sejalan dengan posisi manusia sebagai khilafah di muka bumi. 

Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Q.S Al-Baqarah 

Ayat 30 

                              

                                 

Artinya:“ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka 

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
33

 

 

Ini adalah teks-teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk 

berpolitik. Memakmurkan bumi berarti pula mengatur dan mengendalikan bumi 

ini secara siyasi. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah ini 

menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk 

mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan 

mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan 

bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik, meskipun proses 

pengangkatan pemimpin masih menjadi polemik yang debatle sampai 

sekarang.Dengan demikian dapat disimpukan bahwa pengertian fiqh siyasah 

adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam 

bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah 

kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “Fiqh Siyasah” 

mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan 

                                                             
33 Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 



 19 

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran dan ruh syari‟at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh 

siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam 

dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.
34

 

Dalam Fiqh Siyasah terdapat siyasah idariyah atau administrasi negara, 

Siyasah Idariyah dan Akta Kelahiran memiliki keterkaitan yaitu dalam hal 

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

Pembuatan Akta Kelahiran, Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat memiliki 

tanggung jawab dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran sebagai akta wajib 

yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia khusunya Kabupaten Pesisir Barat. 

Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67 juga dijelaskan setiap orang adalah 

pemimpin yang mana jika diberikan tanggung jawab harus bertanggung jawab 

penuh dalam hal yang diamanahkan.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai kebijakan dalam hal penertiban administrasi 

Negara (siyasah idariyah)
35

. 

Namun hal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu yang baku, karena Allah 

lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui al-quran dan al-

Sunnah. Untuk itu, manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap 

garis-garis besarnya saja melalui al-quran dan al-Sunnah. Dengan itu, manusia 

harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis-garis besar tersebut agar 

dapat  diterapkan dalam masyarakat Islam, sesuai dengan tuntutan zaman yang 

berkembang. Pemahaman kreatif inilah yang disebut dengan ijtihad sesuai dengan 

persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari siya‟sah 

                                                             
34 J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h. 26 
35 Ibid, h.26 
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Sebagai sumber ajaran Islam al-quran dan al-Sunnah tidak mengatur  

secara eksplisit bagaimana pemerintahan Islam harus dijalankan oleh Negara. 

Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Menurut Azhary, prinsip-

prinsip pemerintahan  Islam tersebut kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, 

keadilan, perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas, perdamaian, 

kesejahteraan, dan ketaatan rakyat terhadap pemerintahan. 

Sementara Munawir Sjadzali hanya menyebutkan enam prinsip saja yang 

terdapat dalam al-qur‟an yaitu prinsip kedudukan manusia dibumi, musyawarah, 

ketaatan pada pemimpin, keadilan persamaan dan hubungan baik antar agama. 

Adapun Masykuri Abdillah menyebutkan tujuh prinsip yaitu
36

 

1. Keadilan 

2. Kepercayaan 

3. Persaudaraan 

4. Persamaan 

5. Kebebasan 

6. Permusyawaratan 

7. Perdamaian 

Dalam system pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara atau imam 

hanyalah seseorang yang di pilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam 

digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjama‟ah. Imam  yang di pilih 

untuk memimpin shalat berjama‟ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik 

dari segi kealiman, fasa>hah mau pun ketaqwaannya, dari yang lainnya. Dalam 

shalat tersebut imam berdiri memimpin shalathanya berjarak beberapa langkah 

                                                             
36
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didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak- 

gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat 

melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu 

sendiri. 

Ini mengisyaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar 

biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala Negara tidak boleh berada jauh 

dari rakyatnya. Dia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepalaNegara harus 

bias menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam, 

tidak seperti dalam pandangan Syi‟ah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari 

dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan 

ketentuan- ketentuan agama. 

Contoh terbaik tentang kepala Negara Rasulullah Saw Wafat 

diperlihatkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kedua Khalifah ini 

mampu menjadikan diri mereka sebagai Khadi>mal-„Ummah (pelayan umat) yang 

mengatur dan mengurus kepentingan umat islam. Dalam pidato pertamanya 

setelah pelantikan, Abu Bakar menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang 

terbaik diantara umat islam lainnya. Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, 

ia hanya menuntut kepatuhan rakyatnya selama ia berjalan diatas dasar-dasar 

yang telah digariskan oleh Rasulullah. Karena nya, ia mengharapkan control dan 

pengawasan dari segenap rakyatnya. Sementara Umar pernah“diancam” dengan 

pedang oleh salah seorang rakyatnya agar menjalankan tugas kenegaraan dan 

pemerintahan dengan baik dan benar, seperti yang dilakukanAbu Bakar. 
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Dua contoh diatas menunjukkan bahwa kepala Negara  tidak kebal hukum 

dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala 

Negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kehormatan dan 

kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakat hanya karena kedudukannya 

sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan 

besarnya tugas dan tanggung jawabnya.
36

Karena kedudukannya yang sama 

dengan manusia lainnya, kepala Negara juga harus tunduk  kepada hukum dan 

peraturan yang berlaku. Kepala Negara dapat dikenai hukum dan peraturan yang 

berlaku. Kepala Negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang telah 

dilakukan dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.
37

 

Kepala Negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Negara 

Islam, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seimbang dengan 

kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama Fikih 

Siyasah, mengenai hak dan kewajiban kepala Negara. Diantaranya yang terkenal 

adalah al- Mawardi. Dalam karyanya al-Ahkamal-Sultaniyah, al-Mawardi 

memaparkan sepuluh kewajiban yang  harus dijalankan oleh kepala Negara,yaitu: 

a. Memelihara agama sesuai dengan ajaran – ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan 

ulama salaf. 

b. Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan 

permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakatnya sehingga timbulah keadilan 

secara merata dan tidak ada penindasan atas satu orang atau kelompok atas orang 

atau kelompok lain. 
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c. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja 

dan  berusaha  sesuai dengan  profesi dan keahlian masing-masing. 

d. Menegakkan hudud (hukum pidana) sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-

hak insan terpelihara. 

e. Memperkuat pertahanan keamanan Negara dari kemungkinan serangan-serangan 

pihak luar. 

f.  Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah islam. 

g. Mengelola keuangan Negara seperti ghanimah, pajak dan sedekah lainnya. 

h. Menentukan belanja Negara (APBN) 

Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan 

keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut. Secara langsung mengelola 

urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam 

kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik 

Sebaliknya bila kepala Negara telah melaksanakan kewajibannya 

dengan baik, maka kepala Negara juga memperoleh hak- hak yang harus dipenuhi 

oleh rakyatnya. Menurut al-Mawardi, hak kepala Negara atas rakyatnya ada dua 

macam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral  

selama kepala Negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam hal 

pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala Negara hanya 

ditaati dan di ikuti selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan 

benar sesuai dengan ajaran islam serta tidak memerintahkan hal-hal yang 

bertentangan dengan ajaran islam. Kalau syarat demikian tidak terpenuhi, maka 

rakyat tidak wajib mematuhi kepala Negara. Itulah sebabnya dalam hal yang 

kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara. Ini berarti 
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bahwa rakyat wajib memberi nasehat dan peringatan kepada kepala Negara agaria 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

2. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat. Sehingga pelayanan lebih 

dikenal dengan istilah pelayanan publik. Publik berasal dari bahasa inggris 

“public” yang berarti masyarakat umum dan negara. Pemerintah memerlukan 

birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat 

sekaligus menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan dimanapun juga 

sangat penting dan menentukan. Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayanan 

kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi 

untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi 

mencapai tujuan bersama
37

. Pelayanan publik menurut Sinambela (2005) adalah 

segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

keasatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan pokok 

utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan 

suatu program atau kegiatan untuk mencapai target–targetnya yang ditentukan 

sebelumnya dalam kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data 

kependudukan melalaui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 

informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan. Hasilnya untuk 
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pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya direncanakan sesuai atau 

tidaknya dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah 

personil yang ditentukan. Untuk mencapai efektivitas layanan yang baik harus 

diimbangi dengan kinerja yang baik dari seluruh team yang terlibat dalam suatu 

organisasi
38

. Kinerja adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam 

melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi 

sebagai wujud upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Kinerja 

Dalam efektivitas pelayanan administrasi kependudukan haruslah ditunjang oleh 

beberapa faktor guna tercipta dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara 

efektif. Adapun beberapa faktor tersebut sebagai berikut
39

;  

a.Faktor kesadaran: adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan 

dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. 

Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas, baik 

tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organisasi kerja, 

antara lain kerjasama antar pegawai (pimpinan dan bawahan), disiplin pegawai 

dalam melayani masyarakat, sikap petugas, kepedulian yang ditunjukkan petugas, 

keramahan dan kesopanan petugas dalam melayani masyarakat.  

b. Faktor aturan: aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan 

perbuatan orang. Aturan demikian besar dalam hidup masyarakat maka dengan 

sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi, dan diawasi sehingga dapat mencapai 

sasaran sesuai dengan maksudnya, seperti persyaratan administrasi yang 
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dibutuhkan dalam pelayanan, proses/alur pelayanan dan kejelasan prosedur 

pelayanan. 

c. Faktor organisasi: organisasi yang dimaksud disini tidak semata-mata dalam 

perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan 

mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai, 

adalah sebagai berikut: Penetapan sistem, Pedoman, Standar pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan, Koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi 

Kependudukan.  

d. Faktor pendapatan: Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai 

imbalan atas tenaga, dana, serta pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain 

atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam jangka 

waktu tertentu. Pendapatan juga dimaksud dengan ada tidaknya pemungutan biaya 

pada saat pembuatan dokumen administrasi kependudukan, pencetakan, 

penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan. 

e. Faktor kemampuan dan keterampilan: kemampuan yang dimaksud disini adalah 

keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang dalam melaksanakan 

tugas atau pekerjaan atas ketentuan-ketentuan yang ada, adalah sebagai berikut: 

pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional dan penempatan 

pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan.  

f. Faktor sarana pelayanan: sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis 

pelayanan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama 

atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam 

rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi 

kerja itu, antara lain: kondisi ruang pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung 
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dalam pelayanan, penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan 

lokasi kantor. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Hanif Asy‟ari, 2019 dengan judul “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam memberikan 

pelayanan berupa pembuatan e-KTP sudah berupaya semaksimal mungkin, namun 

mengenai sarana prasarana memang kurang memadai. Seperti halnya kursi dan 

gedung yang belum direnovasi. Berkaitan dengan tinjauan Siyasah Al-Dusturiyah, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sudah baik 

karena telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU.No. 25 Tahun 2009 

serta menjawab isu-isu yang ada di masyarakat dengan inovasinya yaitu membuat 

surat keterangan (suket) jikalau blangko habis dan mengadakan program jemput 

bola terhadap instansi-instansi seperti sekolah-sekolah dan pondok pesantren. 

Namun mengenai kedisiplinan pihak yang melayani yaitu petugas, kurang 

menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana pegawai diberikan amanah untuk 

menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestinya
40

 

2. Sisi Afrina, 2020 dengan judul “Pelayanan Aparatur Pemerintahan Dalam 

Membuat Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”. Hasil dari penelitian ini 

                                                             
40

Hanif Asy‟ari, 2019 dengan judul “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap 
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Tahun 2018 
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menunjukan bahwa: Secara umum kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung sudah baik. 

Pelaksanaan yang mendukung suatu layanan yang baik yaitu kesederhanaan, 

kejelasan, keamanan, keterbukaan, ekonomis dan keadilan.Tinjauan Fiqih Siyasah 

Iddariyah, yaitu keterkaitan dengan adminitrasi Negara. Dengan tujuanpemerintah 

harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan masyarakat bisa 

dikatakan Maslahahtul Mursalah.Sedangkan hasil dan penelitian pemerintahan 

dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum efektif dalam 

pelayanan pembuatan Akta Kelahiran
41

 

3. PSari, L. R., & Suryana, I. N. M. 2019, dengan judul“Efektivitas Pelayanan 

Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jembrana” Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
42

, yaitu: 

a. Penerapan Faktor kesadaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jembrana sudah menerapkannya dengan baik walaupun dengan jumlah 

personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan 

berkomunikasi antar personil cukup efektif dan semua informan dari masyarakat 

memberikan ulasan yang positif. 

b. Terselenggaranya pelayanan dengan menggunakan sumber daya manusia secara 

optimal dan bertanggung jawab. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Sisi Afrina, 2020 dengan judul “Pelayanan Aparatur Pemerintahan Dalam 

Membuat Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung 

Ditinjau Dari Fiqih Siyasah 
42

 Sari, L. R., & Suryana, I. N. M. 2019, dengan judul“Efektivitas Pelayanan 

Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana 
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Kabupaten Jembrana sudah menerapkan faktor aturan pelayanan untuk 

masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan 

efektiv. 

c. Dalam faktor organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jembrana sudah terselenggara dengan efektiv dan kordinasi antar instansi 

diterapkan dengan baik. 

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jembrana sudah 

menerapkan faktor pendapatan sesuai dengan peraturan kebijakan kependudukan 

yang membebaskan biaya KTP, KK dan Pencatatan Sipil dari Pemerintah dengan 

efektiv. 

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sudah 

menerapkan secara efektiv faktor kemampuan dan keterampilan dalam 

pengelolaan dan penyajian data yang berskala nasional dan penempatan pegawai 

yang sesuai latar belakang pendidikan. 

f. Dalam faktor sarana pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jembrana sudah menyediakan fasilitas pelayanan pendukung yang 

ditunjang dengan ketersediaan sarana teknologi dan informasi dan sudah 

dimanfaatkan secara efektif. 
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