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ABSTRAK 

 

     Keterbukaan informasi selain sebagai fungsi kontrol atas kinerja 

pemerintah, juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang 

transparan dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). 

Menurut Pasal 13 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat 

dan sederhana setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola 

informasi dan dokumentasi serta membuat dan mengembangkan 

sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar 

sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku 

secara nasional. Konsep Islam juga mengajarkan bahwa dalam 

memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa 

barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak 

berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Sejatinya 

dalam hal ini pejabat pemerintah memang harus memberikan 

pelayanan yang baik untuk masyarakat serta pelayanan harus 

diberikan secara terpercaya dan akurat.  

     Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam 

penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, 

menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif.  Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pelaksanaan 

tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dikantor Kementerian 

Agama Kabupaten Tanggamus dan kedua, bagaimana perspektif 

Hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dikantor 

Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui 

perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi.  

     Hasil penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan tugas pengelolaan 

informasi dan dokumentasi sesuai dengan Undang-Undang No 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam proses 

pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian 

Agama Kabupaten Tanggamus kurang berjalan efektif karena masih 



terdapat hambatan-hambatan yang ditemui dalam bidang SDM kurang 

tersedianya pegawai yang khusus menangani bidang informasi, 

kurangnya pegawai yang professional dibidang IT, tidak berjalannya 

website dansistem layanan online, kurangnya sosialisasi terhadap 

masyarakat mengenai persyaratan yang harus dilengkapi untuk 

mendapatkan informasi, kurangnya sarana dan prasana, dan 

kurangnya penyediaan  anggaran.  Dalam perspektif Hukum Islam 

yaitu setiap manusia adalah khalifah di muka bumi yang harus 

mengemban tugas masing-masing dan harus mempertanggung 

jawabkan apa yang telah diserahi amanah tersebut. seorang muslim 

yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit 

mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, 

ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat 

dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur memiliki visi keumatan, 

dan tanggung jawab moral. Pengelolaan informasi dan Dokumentasi 

di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus sudah 

tercermin dari sikap jujur, amanah, tanggungjawab, dan sesuai dengan 

ajaran Islam. 
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      Artinya :“Hai orang-orang yang beriman,infakanlah (dijalan Allah) 

sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuiah Allah Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji”.(Q.S Al-Baqarah 267) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih 

dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkadung dalam 

judul skirpsi ini adapun judul skripsi ini adalah 

“Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Pelaksanaan 

Tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perspektif 

Hukum Islam (Studi Pada PPID Kementerian Agama 

Kabupaten Tanggamus)”. Adapun hal-hal penting yang 

berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut: 

     Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi 

sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki 

badan publik sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik,
1
yang bertanggung 

jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
2
 

     Keterbukaan informasi publik, sesungguhnya merupakan 

amanah konstitusi, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak 

kebebasan informasi warga negara dan negara telah 

membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  

Keterbukaan Informasi Publik.
3
 Dalam konteks 

penyelenggaraan informasi publik, keterbukaan informasi 

publik berarti adalah kesediaan suatu badan publik negara 

atau badan publik Non negara untuk memberikan informasi 

faktual mengenai berbagai hal berkenaan dengan proses 

kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

                                                             
1
Firman H. Nipo, “Analisis kualitas pelayanan pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi skretariat daerah kota Palu” ( 

Skripsi Program ilmu magister Administrasi publik program 

pascasarjana universitas Tadulako , Sulawesi, 2016, no. 22.)  
2
 Sekilas Tentang PPID. (2017, Jul 03). Diakses pada Februari 

26, 2021 dari artikel ilmiah : https://ppid.ntbprov.go.id/halaman-11-

sekilas-tentang-ppid.html  
3
Syahrul Mustafa, Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di 

Indonesia, (Mataram: Guepedia 2020), 19. 

https://ppid.ntbprov.go.id/halaman-11-sekilas-tentang-ppid.html
https://ppid.ntbprov.go.id/halaman-11-sekilas-tentang-ppid.html


2 

 

sosial, Hukum dan berbagai bidang lainnya yang merupakan 

kepentingan publik.
4
 

     Untuk melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informasi 

Publik yaitu melaksanakan keterbukaan informasi dengan 

Pasal-Pasal di dalamnya, masing-masing badan publik yang 

ada diatur menurut peraturan Kementerian atau Kelembagaan 

lain yang menaungi badan publik tersebut. Untuk pemerintah 

daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang 

merupakan badan publik dibawah Kementerian Dalam Negeri 

diatur dalam Permendagri No. 35 tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah.
5
 

B. Latar Belakang Masalah 

     Hak memperoleh informasi merupakan bagian penting dari 

hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik 

merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelengaraan Negara yang baik.
6
Informasi adalah data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi penerimanya, sumber informasi adalah data.
7
 

     Sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-

komponen dalam perusahaan atau organisasi yang 

berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran 

informasi. Sistem informasi dapat juga didefinisikan sebagai 

                                                             
4
Ibid, 25. 

5
Tjahjanudin Domai, Hermawan, Leny Yuliani, Perencanaan 

Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik, (Malang: Universitas 

Brawijaya Press, 2015), 7. 
6
M. z Al Faqih, Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya, 

(Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016), 6. 
7
 Jeperson Hutahaen, Konsep Sistem Informasi, 

(Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), 9. 
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suatu sistem yang menerima sumber data sbagai input dan 

mengolahnya menjadi produk informasi sebagai output.8 

     Pemerintahan yang terbuka (open government) adalah 

salah satu fondasi sebagai akuntabilitas demokrasi. Dalam 

pemerintahan yang terbuka, keterbukaan informasi publik 

merupakan salah satu keharusan karena dengan adanya 

keterbukaan informasi publik, pemerintahan dapat 

berlangsung secara transparan dan partisipasi masyarakat 

terjadi secara optimal dalam seluruh proses pengelolaan 

pemerintah. 

     Diseluruh dunia, kini sudah ada 79 negara yang memiliki 

undang-undang yang menjamin hak untuk tahu bagi 

warganya. Sejak disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 30 april 

2008, Indonesia menjadi negera kelima di Asia setelah Nepal, 

Thailand, India, dan Jepang yang menjamin hak warga Negara 

untuk memperoleh informasi publik.
9
 Hak atas informasi 

untuk mengontrol penyelenggara Negara sehingga dapat 

menjalankan tupoksi menjadi good public government.10
 

     Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam 

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 

penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala 

sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana 

yang diamanahkan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11

 

                                                             
8
 Marimin dkk, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya 

Manusia, (Jakarta :  Gramedia Widiasarana Indonesia Indonesia, 

2006), 18. 

 
9
Mustafa Lutfi, Meneropong Komisi Informasi Publik, 

(Malang: UB Press, 2014), 59. 
10

SoemarNo Partodihardjo, Tanya jawab sekitar undang-

undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaaninformasi publik, 

(Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2008), 8. 
11

Nofika Hendra, “Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi 
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     Menurut Pasal 13 UU No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik bahwa untuk mewujudkan 

pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik 

menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta 

membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan 

informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk 

teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara 

nasional.
12

 

     Tujuan dibuatnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya adalah 

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, 

yang nantinya dapat diwujudkan masyarakat informasi.
13

 UU 

KIP ini juga mengatur tentang klasifikasi informasi 

sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian Hukum 

tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka 

kepada publik dan informasi apa yang dikecualikan. Seperti 

halnya mewajibkan badan publik menyediakan dan 

mengumumkan informasi publik yang kemudian terbagi atas 

tiga klasifikasi informasi yang wajib yakni : informasi yang 

wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9); 

dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta 

(Pasal 10); dan informasi yang tersedia setiap saat (Pasal 

11).
14

 

                                                                       
Publik” (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 

Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016), 1. 
12

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (Online), tersedia 

di: https://komisiinformasi.go.id/?p=1832 (15 Oktober 2020). 
13

Itsna Hidayatul Khusna, Unggul Sugiharto,”Peran PPID 

Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”.Jurnal 

Promedia, Vol. 4 No. 1 (2008), 18. 
14

Muh. Idris Sardil Ismail, “Pelaksanaan Tugas Pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Mengkoordinasikan 

Dan Mengkonsolidasikan Pengumpulan Bahan Informasi Dan 

Dokumentasi Di Provinsi Sulawesi Selatan” ( Skripsi Program Ilmu 

Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, Makassar, 

2018), 2. 

https://komisiinformasi.go.id/?p=1832
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     Eksistensi keterbukaan informasi publik merupakan bentuk 

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), dan upaya dalam mencegah segala bentuk 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya Kontrol dari 

masyarakat para kinerja pemerintah ini diharapkan 

masyarakat menjadi cerdas, peka dan aktif dalam mengontrol 

proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Keterbukaan 

informasi dapat menjadi suatu sarana untuk Negara atau 

daerah untuk dapat mengembangkan Negara atau daerahnya, 

sehingga mampu bersaing. Oleh karena itu, pemerintah pusat 

ataupun daerah perlu mempersiapkan dan membekali diri 

untuk masuk dalam era keterbukaan informasi publik. 

Kesiapan personil atau pegawai ( sumber daya manusia) baik 

dari sisi integritas, kesadaran melayani, moral, ataupun 

budaya serta kemampuan (skill) merupakan hal yang 

mendasar. Sebaik apapun sebuah peraturan dibentuk apabila 

disampaikan atau dilaksanakan oleh sumber daya manusia 

yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki itikad dan 

integritas yang baik, maka peraturan tersebut tentu akan 

percuma. Hal ini sangat berkaitan penting dengan pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik adalah komitmen dari seluruh 

aspek penyelenggara pemerintah, karena sebaik apapun 

peraturan dibentuk jika penyelenggaranya tidak berkomitmen 

untuk melaksanakan, maka akan menjadi sebuah pajangan 

belaka.
15

 

     Informasi publik berdasarkan UU KIP adalah informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima 

oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan 

                                                             
15

 John Fresly Hutahayan, Faktor Pengaruh Kebijakan 

Keterbukaan Informasi & Kinerja Pelayanan publik, (Yogyakarta: 

DEEPUBLISH, 2019), 64. 
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publik lainnya yang sesuai undang-undang ini serta informasi 

lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
16

 

     Penjabaran dari kewajiban badan publik dalam 

menyediakan dan mengumumkan informasi publik dijelaskan 

lebih lanjut dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh 

komisi informasi sebagai lembaga yang fungsinya 

menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaanya. Peraturan 

komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 

Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI SLIP) 

yang tujuan dari terbentuknya peraturan ini adalah selain 

menjamin pemenuhan hak warga untuk memperoleh akses 

informasi publik juga untuk menjamin terwujudnya tujuan 

penyelenggaran keterbukaan informasi sebagaimana yang 

diatur dan dimandatkan dalam UU KIP.
17

 

     Dalam peraturan ini, memuat peraturan Tentang Badan 

Publik, kewajiban badan publik dalam penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayan informasi di 

Badan Publik dan lain-lain.
18

 

     Pelayanan informasi publik merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan 

informasi masyarakat mengenai badan publik. Demi 

terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik 

setiap badan publik harus membentuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah 

yang akan berperan dalam proses penyebaran dan pemenuhan 

informasi kepada masyarakat.
19

 

     Kementerian Agama menetapkan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan 

Menteri Agama (KMA) Nomor 553 tahun 2018 tentang 

                                                             
16

Sirajuddin dkk, Hukum Pelayanan Publik, (Malang: Setara 

Press,2016), 114. 
17

Ibid 
18

Ibid,3. 
19

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,  Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian dan Informatika, (Jakarta:Pusat Komunikasi dan 

Humas, 2010), 20. 
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian 

Agama dan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Agama, Guna untuk mewujudkan 

system dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik di 

Kementerian Agama selaku badan publik.  

     Permasalahan yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi PPID sebagai pejabat yang bertugas dan 

bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik, yaitu secara kelembagaan, PPID memang 

sudah ada di seluruh instansi pemerintahan, baik ditingkat 

Kementerian maupun pemerintah daerah kabupaten/kota se-

Indonesia. Namun secara pelaksanaan di lapangan, beberapa 

fungsi PPID masih belum berjalan dengan maksimal, seperti 

kurangnya tenaga PPID sehingga dalam proses pengumpulan, 

penyajian serta pendokumentasian data informasi masih 

kurang berjalan dengan baik serta bentuk-bentuk promosi 

publik seperti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan belum 

bisa diakses bebas oleh masyakat melalui website unit 

Kementrerian Agama Kabupaten Tanggamus. 

     Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan  

layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang 

atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak 

berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. 

Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267: 

يَُّها
َ
ِذيَْن  يٰٓا

َّ
َمُنْوْٓا ال

ٰ
ْنِفُقْوا ا

َ
ٰبِت  ِمْن  ا ِ

َسْبُتمْ  َما َطي 
َ
آْ ك ْخرَْج  َوِمَِّ

َ
مْ  َنا ا

ُ
ك
َ
َن  ل ْرِض  م ِ

َ
ا
ْ
 ال

ا   
َ
ُموا َول َخِبْيَث  َتَيمَّ

ْ
ْسُتمْ  ُتْنِفُقْوَن  ِمْنهُ  ال

َ
ِخِذْيهِ  َول

ٰ
آْ ِبا

َّ
ْن  ِال

َ
    ِفْيهِ  ُتْغِمُضْوا ا

ُمْوْٓا
َ
نَّ  َواْعل

َ
 ٢٦٧ َحِمْيد   َغِني   اّلٰلَ  ا

     Artinya :“Hai orang-orang yang beriman,infakanlah 

(dijalan Allah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
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lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuiah Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah :267)
20

 

     Sejatinya, para pemangku kepentingan atau dalam hal ini 

adalah pejabat pemerintah memang harus memberikan 

pelayanan yang baik untuk masyarakat. Dalam memberikan 

sebuah pelayanan yang harus konsisten terhadap apa yang 

telah dilakukan. Janji-janji dan setiap perkataan haruslah 

reliable. Pelayanan harus diberikan secara terpercaya dan 

akurat. Pelayanan akan dapat dikatakan reliable apabila 

dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara 

akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

penyediaan layanan jasa.
21

 

     Kendala pengelolaan informasi di Kementerian Agama 

Kabupaten Tanggamus kebanyakan menyangkut sarana dan 

prasarana dan sumber daya manusia (SDM). Selain itu 

dukungan data-data juga kurang terkoordinasi antara PPID 

pembantu di masing  masing Organisasi Perangkat Daerah 

(ODP) dengan PPID dikominfo. Jika data-data tidak tersedia 

dengan baik, maka akan membuka peluang terjadinya 

sengketa informasi. Sengketa ini akibat permohonan 

informasi yang tidak dicukupi permohonan informasinya oleh 

PPID Utama atau PPID pembantu. Selain kendala tersebut, 

kurangnya informasi dalam bentuk promosi, siaran dan 

website hal ini disebabkan belum adanya sumber daya 

manusia (SDM) yang mampu mengelola terutama untuk yang 

mengelola informasi diwebsite, sehingga tidak setiap kegiatan 

                                                             
20

 Al Baqorah Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(Semarang: CV Asy Syifa, 2014), 95. 
21

Astri Yulia Devi,”Peran Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi  (PPID) Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi 

Publik Di Kabupaten Indragiri Hulu”(Skripsi Program Ilmu 

Administrasi Negara Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kaasim, 

Riau, 2018), 24. 
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bisa diunggah di media. Menurut salah satu anggota pegawai 

di Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus Bapak H. M 

Hasan Basri, S. Ag, M.Pd “ Kemenag Tanggamus sudah 

memiliki website sendiri tetapi belum berjalan, karena belum 

ada sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola 

website tersebut, ia juga menambahkan bahwa masalah lain 

dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi yaitu dalam 

bentuk promosi misalnya informasi mengadakan kegiatan 

melalui website, siaran dalam bentuk video”.  

     Merujuk kepada pemaparan diatas, penulis ingin 

mengangkat masalah tersebut dengan judul “Keterbukaan 

Informasi Publik Terhadap Pelaksanaan Tugas 

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Perspektif 

Hukum Islam (Studi Pada PPID Kementerian Agama 

Kabupaten Tanggamus)”. 

C. Fokus Penelitian 

     Fokus pada penelitian ini adalah meneliti keterbukaan 

informasi publik terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan 

informasi dan dokumentasi perspektif Hukum Islam. 

Dari fokus ini di bagi menjadi tiga sub fokus penelitian yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi dikantor Kementerian Agama Kabupaten 

Tanggamus 

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap 

pelaksanaan tugas tersebut 

D. Rumusan Masalah 

 Adapun Rumusan Masalah dalam Penulisan Skripsi ini 

adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi dikantor Kementerian Agama Kabupaten 

Tanggamus ? 

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap 

pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dikantor 

Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus? 

2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana perspektif 

Hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas tersebut? 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis  yaitu sebagai berbagi ilmu 

pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui 

keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan tugas 

pengelolaan informasi dan dokumentasi perspektif 

Hukum Islam. 

2. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi 

penulis dalam memenuhi tugas skripsi. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

     Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk 

menguasai teori yang relavan dengan topik atau masalah 

penelitian dan rencana model analisis yang akan dipakai. 

Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah 

diteliti dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi 

duplikasi atau plagiat penelitian. 

     Nofika Hendra, dengan judul skripsi “Peran Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam 

Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik”. Metode 

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang 

dilakukan pada tahun 2016. Pada skripsi tersebut membahas 

tentang mengenai permasalahan apa sajakah yang dihadapi 

pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam 

rangka pelayanan dan penyediaan informasi publik dikota 

tanjung pinang. Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak 

kendala kendala yang terjadi, mulai dari faktor komunikasi 

seperti lemahnya sosialisasi, majemen, pengelolaan, kinerja 

dan kurangnya sumberdaya manusia dalam hal ini adalah 

PPID dalam menjalankan implementasi undang-undang No 

14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, faktor sumber-
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sumber seperti lemahnya informasi terhadap aktivitas dan 

output kinerja pada PPID, teratasnya fasilitas pendukung 

didalam kantor PPID, faktor sikap/disposisi yaitu 

ketidaktepatan pengangkatan birokrat dalam pembagian 

kerjanya, ketidaksesuaian staf dalam menjalankan 

implementasi ini, tidak ada tambahan intensif dalam 

menjalankan implementasi ini,  faktor struktur Birokrasi 

seperti kurang tertatanya aliran informasi dilingkungan badan 

publik, ketidakseragaman dari instansi terkait karena belum 

mengertinya tentang keterbukaan informasi publik. Saran 

atau solusi dari faktor kendala tersebut perlunya penambahan 

staf/sumber daya manusia agar lebih meningkatkan kualitas 

khususnya di pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, 

meningkatkan kinerja pegawai yang diberikan jabatan dalam 

menjalankan tugas, perlunya penambahan fasilitas.
22

 

     Ira Novita, dengan judul skripsi “Peran Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam 

Pelayanan Infomasi Publik di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Aceh”. Metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2019. Pada skripsi 

tersebut membahas bagaimana peran pejabat pengelola 

informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan 

informasi public di dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pejabat pengelola 

informasi dan dokumentasi dinas perpustakaan dan kearsipan 

Aceh berperan sebagai Administrator, Fasilisator, Operator 

Sistem Informasi, dan Evaluator dalam hal pelayanan 

informasi publik, hambatan yang dihadapi oleh PPID Dinas 

Perpustakan dan Kearsipan Aceh adalah masih kurangnya 

kerjasama antara PPID dengan staf bagian, kurangnya 

pemahaman pemohon informasi tentang informasi publik, 

                                                             
  22 Nofika Hendra, “Peran pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi (PPID)  dalam pelayanan  serta penyediaan informasi 

publik” (Skripsi, Universitas Maritim Raja  Ali Haji TanjungPinang, 2016), 

23. 
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dan tidak lengkapnya sarana pelayanan informasi publik 

seperti belum adanya deks layanan langsung dan mesin 

fotocopy.23
 

     Khoirul Fikri, dengan judul skripsi “Peran Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam 

Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi 

Riau”. Metode yang digunakan adalah metode  kualitatif, 

yang dilakukan pada tahun 2020, pada skripsi tersebut 

membahas bagaimana Peran Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan 

Informasi Publik Di Provinsi Riau. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan keberhasilan 

atas keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau., seorang 

kepala Daerah dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Riau, 

yaitu Gubernur sangat berani untuk terbuka dan memberikan 

peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal 

penyelenggraan pemerintahan di Provinsi Riau, namun juga 

terdapat beberapa kendala yaitu keterlambatan ppid dalam 

menyediakan informasi, banyaknya ketidak puasan pemohon 

informasi dalam menerima jabatan informasi yang diajukan 

sehingga terjadi sengketa pemohon informasi dengan 

termohon informasi, dan juga tidak sepenuhnya memberikan 

informasi atau informasinya tidak transparan dan terbuka. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis temukan 

pada kajian penulis terdahulu, belum ada penelitian 

mendalam mengenai tugas pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi dalam menyediakan layanan informasi publik 

menurut perspektif Hukum Islam dengan memfokuskan pada 

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi 

Publik, namun penulis menemukan adanya keterkaitan teori 

sebagai sebuah litelatur antara skripsi Nofika Hendra, Ira 

Novita dan Andika Dwi Hananto dengan teori yang akan 

                                                             
  23 Ira Novita, “Peran pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi (PPID) dalam  pelayanan  informasi  publik di dinas 

perpustakaan dan kearsipan Aceh” (Skripsi, UIN  Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh, 2019). 53. 
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digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul keterbukaan 

informasi publik terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan 

informasi dan dokumentasi perspektif Hukum Islam.  Dalam 

kajian teori, penulis menggunakan teori pelayanan publik.
24

 

H. Metode Penelitian 

     Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, 

pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya 

diperoleh suatu pemahaman dan pergantian atas topik, gejala 

atau isu tertentu. Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian 

lapangan langsung tentang keterbukaan informasi publik 

terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan 

dokumentasi perspektif Hukum Islam. 

1. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research), metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian membuat deskripsi atau 

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

erat fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian 

kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data 

deskriptif, berupa kata-kata lisan perilaku mereka yang 

diamati. 

2.  Sifat Penelitian 

     Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang suatu 

penelitian bertujuan untuk menggambar secermat 

mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau 

kelompok tertentu. 

3. Sumber Data 

     Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

                                                             
  

24
 Khairul Fikri, “Peran pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi (PPID)  dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik 

di provinsi Riau” (Skripsi, UIN Syarif  Kasim Riau, 2020).  47. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukan data primer didapat dari sumber 

informan yaitu individu atau perseorangan seperti 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti.
25

Dalam 

skripsi ini penelitian dilakukan di Kementerian 

Agama Kabupaten Tanggamus. 

4. Data Sekunder 

     Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder pada 

penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang relavan dan 

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan 

Informasi Publik  
26

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

     Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri 

atas obyek atau subjek yang mempunyai karakteristik 

dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.
27

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh elemen yang menjadi sasaran 

penelitian. 

b. Sampel 

     Sampel adalah sebagian dari populasi.
28

sampel 

pada penelitian ini adalah 5 anggota PPID 

Kementerian Agama atau orang yang ditunjuk oleh 

Kementerian Agama. 

                                                             
25

Iqbal Hasan, PokokPokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasinya,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82. 
26

Ibid, 58. 
27

V. Wirata Sujarweni, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta, 

PustakaBaruPress, 2020, 65. 
28

 Juliansyah, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), 

147. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

     Proses pengumpulan data dalam penelitian, 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview)  

     Wawancara adalah merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang diselenggarakan atau 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan 

sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis 

interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak 

terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang 

ditetapkan.
29

Interview ditujukan kepada anggota PPID 

ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan informasi 

dan dokumentasi di Kementerian Agama Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Observasi 

     Observasi, adalah penelitian turun langsung 

kelapangan untuk meninjau secara dekat 

permasalahan yang diteliti. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data 

melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. 

Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable majalah, prasasti, Notulen rapat agenda 

dan sebagainya. 

7. Teknik Pengelolan Data 

     Teknik pengelolaan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang 

diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan 

makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya. 

                                                             
29

 SutrisNo Hadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rienika 

Cipta, 2006), 72. 
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b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data 

sedemikian rupa seningga menghasilkan dasar 

pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
30

 

c. Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil dari 

organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-

teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan 

terteentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan 

masalah dapat terjawab dengan baik. 

8. Teknik Analisis Data 

      Analisis adata adalah suatau cara atau menguraikan 

atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa 

kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka 

data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian 

keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan tugas 

pengelolaan informasi dan dokumentasi perspektif Hukum 

Islam. 

     Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji 

menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu 

prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu 

gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. 

Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu 

jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir 

deduktif  yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai 

dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan 

menggunakan penalaran atau rasio. 

I. Sistematika Pembahasan 

     Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam 

pebelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni: 

     Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman 

judul, halaman persetujuan tesis, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar 

isi dan daftar table. 

                                                             
30

Bambang SugiyoNo, Suatu Pengantar Metode Penelitian 

Hukum, (Jakarta: Raja GrafindonPersada, 2002), h. 127. 
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Kedua, bagian ini terdiri dari 5 bab, yakni bab 1 tentang 

Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan, metode 

penelitian, sistematika pembahsan. Hal ini dimaksudkan 

sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan  

kepada bab selanjutnya. 

     Bab II berisi tentang Landasan Teori keterbukaan 

informasi publik terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan 

informasi dan dokumentasi perspektif Hukum Islam. Dalam 

bab ini terdiri dari empat sub bab yakni pertama pengertian 

Hukum Islam, sumber, prinsip, kaidah, macam-macam 

Hukum taklifi dan Hukum wadh’I, kedua tugas, karakter, 

fungsi dan tanggung jawab pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi dalam Hukum Islam, ketiga pengertian layanan 

informasi dan dokumentasi dan layanan publik, dan macam-

macam kebutuhannya, keempat prinsip-prinsip good 

governance, kelima tugas, fungsi, tanggung jawab pejabat 

layanan informasi dalam UU  No 14 Taun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik. 

     Bab III dalam tesisis ini berisi tentang Hasil Penelitian 

yakni gambaran umum lokasi penelitian skripsi mengenai 

keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan tugas 

pengelolaan informasi dan dokumentasi perspektif Hukum 

Islam dan pelaksanaan tugas  pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi dalam bidang penyediaan informasi publik. 

     Kemudian dilanjutkan bab IV tentang Analisis Data. Bab 

ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang 

terdiri dari beberapa sub bab yakni pandangan Hukum Islam 

terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan 

dokumentasi, dan perspektif Hukum Islam tentang 

keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan tugas 

pengelolaan informasi dan dokumentasi. 
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     Sebagai akhir pembahasan  bagian kedua yaitu bab V yang 

berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. 

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini 

ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampitan, dan 

daftar riwayat hidup penulis
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Hukum Islam, Sumber, Prinsip, Kaidah, 

Macam-Macam Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i 

1. Pengertian Hukum Islam 

     Hukum adalah kumpulan norma-norma yang mengatur 

hubungan antara satu manusia dengan manusia lain di 

dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan tertib 

masyarakat. 

     Hukum dalam Hukum Islam adalah kumpulan norma-

norma yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya unntuk 

kehidupan manusia dalam hidupnya secara pribadi dalam 

hubungannya dengan orang lain dalam bermasyarakat, 

mahluk lain dan dengan Allah.
1
 

     Al- Quran dan literatur Hukum Islam sama sekali tidak 

meyebutkan kata Hukum Islam sebagai salah satu istilah, 

yang ada didalam Al-Quran adalah kata syari’ah, fiqh, 

Hukum Allah dan yang seakar dengannya. Istilah Hukum 

Islam merupakan terjemahan dari Islamic Law alam 

literatur barat.
2
 

     Konsepsi Hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan 

konsepsi Hukum pada umumnya, Hukum Islam dipandang 

sebagai bgian dari ajaran agama, dan norma-norma Hukum 

bersumber pada agama. Umat Islam meyakini bahwa  

Hukum Islam berdasarkan pada wahyu ilahi. Oleh karena 

itu disebut syari’ah yang berarti jalan yang digariskan 

tuhan untuk manusia.
3
 

                                                             
  

1
 Wahyu Retnowulandari, Hukum Islam Dalam Tata 

Hukum di Indonesia, (  Jakarta: Penerbit  Universitas Trisakti, 2010), 13. 

  
2
 Mardani, Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di 

Indonesia, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,  2015), 14. 

  
3
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2007), 3. 
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Terdapat bnayak istilah yang digunakan untuk menyebut 

Hukum Islam, istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan 

menggambarkan sisi tertentu dari Hukum Islam adalah 

syariah dan fiqh diantaranya : 

a. Syariah 

     Terdapat istilah syari’ah dalam Hukum Islam yang 

harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran 

Islam itu sendiri. Syari’at atau ditulis juga syari’ah 

secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan 

oleh ahli fiqh dan tafsir Qur’an as-Shiddieqy adalah 

jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan 

yang dilalui air terjun,
4
yang kemudian diasosiasikan 

oleh orang-orang arab sebagai at-thariqah al- 

mustaqimah, sebuah jalan lurus yang harus diikuti 

oleh setiap umat muslim.
5
 Pergeseran makna 

denonatif, sumber mata air, menjadi jalan yang lurus 

tersebut memiliki alasan yang bisa dinalar. Setiap 

mahluk pasti membutuhkan air sebagai sarana 

menjaga keselamatan dan menjaga tubuh, guna bisa 

bertahan hidup di dunia. Demikian juga halnya 

dengan pengertian “jalan yang lurus” di dalamnya 

mengandung maksud bahwa syari’at sebagai petunjuk 

bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta 

keselamatan baik jiwa maupun raga. Jalan yang lurus 

itulah yang harus senantiasa dilalui oleh setiap 

manusia untuk mencapai kebahagiaan dan 

keselamatan dalam hidupnya. 

     Secara terminologis (istilah) syari’ah sebagai tata 

aturan atau Hukum-Hukum yang disyari’atkan oleh 

allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Kemudian 

diperjelas oleh pendapat Manna’ al-Qhaththan, bahwa 

syari’at berarti segala ketentuan Allah yang 

                                                             
   

4
 M. Hasbi As-Siddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1978), 20. 

  
5
 Manna’ Khalil al-Qhattan, At-Tayri; wa al-fiqh fi al-

Islam. Tarikhanwa  manhajan,ttt: Maktabal, wanbah, 1976), 9. 
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disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik 

menyangkut aqidah, ibadah, akhlaq, maupun 

muamalah.6 

Sesuai dengan Al-Quran surat al-jasiyah 18 : 

ٰنَكََُّّثم َّ
ْ
ىََّجَػل

ٰ
َنَََّّشِرْيَػث َََّّعل ْمرََِّّم ِ

َ
ا
ْ
اََّفاح ِتْػَىاَّال

َ
ْوَياۤءََََّّحت ِتعَََّّْول

َ
ِذيَْنََّّا

 
اَّال

َ
َّل

ُمْيَنَّ
َ
١٨َََّّيْػل

Artinya : “kemudian kami jadikan kamu berada diatas 

suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, 

maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 

hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. 

(Q.S al-jasiyah : 18) 

 

b. Fiqh 

     Al-Fiqh adalah ilmu yang secara khusus membahas 

Hukum-Hukum yang berhubungan dengan amal 

perbuatan manusia. Ibnu subki, mendefinisikan al-

Fiqh sebagai pengetahuan tentang Hukum syara yang 

berhubungan dengan amal perbuatan, yang  digali dari 

satu persatu dalilnya. Yang dimaksud dengan ilmu 

(pengetahuan) di sini adalah pengetahuan yang hanya 

sampai pada tingkatan zhan (asumsi), hal ini 

disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata al-

muktasab yang berarti “diusahakan” yang 

mengandung pengertian adanya campur tangan akal 

pikiran manusia dalam penarikan Hukumnya dari 

nash. Al-Fiqh juga dapat dipahami sebagai 

pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang 

yang atau apa yang telah disepakati oleh para ahli 

Hukum agama. Dengan maksud yang sama secara 

substansial, satria Effendi mengemukakan, bahwa 

syariah adalah al-nushush al-muqaddasah (nash-nash 

yang suci) dalam Al-Quran dan al-sunnah al-

                                                             
  

6
 Ibid, 9. 
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mutawatirah (hadis-hadis mutawatir), sedangkan fiqh 

adalah pemahaman terhadap nash-nash tersebut.
7
  

2. Sumber-Sumber Hukum Islam 

       Mengenai sumber utama dari Hukum Islam ialah Al-

Quran dan hadits, sumber-sumber tambahan yang disebut 

imam syafi’I sebagai al-ijma dan Qiyas itu sesungguhnya 

adalah ajaran atau metode yang digunakan dengan 

menggunakan akal pikiran manusia.
8
uraian mengenai 

sumber Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa sumber 

Hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah nabi, serta akal 

pikiran (ra’yu) dengan menggunakan beberapa metode 

yaitu ijma, qiyas, istidlal, al-mashalih al-murshalah, 

istihsan, istishab, dan urf. Sehingga dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

 

a. Al-Qur’an 

     Al-Qur’an adalah kitab suci yang memuat wahyu 

(firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan 

melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw 

sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. 

Mula-mula diturunkan di Mekkah kemudian di 

Madinah sebagai terdapat beberapa Hukum umat 

terdahulu  yang juga diakui oleh al-Qur’an sebagai 

Hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh 

manusia saat ini. 

     Lafal Quran berasal dari kata kerja qara’a-yaqra’u 

yang kemudian dalam bentuk mashdar-nya menjadi 

quran yang memiliki arti bacaan. Merujuk pada 

makna quran secara etimologi maka al-Quran 

merupakan kitab suci yang senantiasa dibaca, 

dipahami, dan diamalkan sehari-hari. Membaca 

merupakan salah satu cara untuk menambah 

                                                             
  7 Izomiddin, pemikiran dan filsafat Hukum Islam (Jakarta: 

Prenadamedia Group,  2018), 7. 
  

8
 Efendi, satria, Ushul Fiqh (Jakarta : prenada media, 

2005), 88. 



23 

 

23 
 

pengetahuan. Al-quran mengandung banyak sekali 

ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Namun pengetahuan tersebut masih general 

sehingga perlu diperinci dengan pemahaman lebih 

lanjut. 

     Secara termilogis makna al- Quran menurut ahli 

kalam adalah “sifat yang qadim yang berhubungan 

dengan kalimat-kalimat yang hikamiyyah (penuh 

hikmah) yang tersusun dari awal surat al-fatihah 

sampai surat an-Nas. 

    Menurut istilah ahli ushul al-fiqh dan ahli fiqh, 

definisi al-Quran adalah “kalam Allah yang menjadi 

mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw, yang dituliskan di mushhaf, yang dinukilkan 

secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi 

yang membacanya”.
9
 

     Kita diperintahkan oleh al-Quran supaya 

memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat 

manusia sebelum kita, untuk mengetahui Hukum-

Hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan 

Hukum-Hukum apa pula yang sudah merobohkannya. 

Hukum yang baik yang kita pakai dan yang tidak baik 

kita buang.  Al-Quran senantasa eksis dan terpelihara 

pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke 

dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada 

kabu setiap muslim. Terpeliharanya al-Quran dalam 

bentuk mushaff  tersebar keseluruh penjuru dunia.
10

 

Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan 

bagaimana al-Quran sebagai kitab suci hendaknya 

dijadikan pedoman. 

                                                             
  

9
 Rohidin, Pegantar Hukum Islam ; dari Semenanjung 

Arabia hingga Indonesia  (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 

94. 

  
10

 Ibid, 95. 
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ْحِكَمْجََِّّكٰتٌبََّّ ََّّالۤرَّٰ
ُ
ٰيُخه ََّّا

ٰ
ََُّّثم ََّّا ْجَُّفص ِ

َ
ُدْنََِّّمْنََّّل

 
١َََّّخِتْيد  َََّّحِكْيم ََّّل

Artinya : “kitab al-Quran yang ayat-ayatnya disusun 

dengan rapih dan dijelaskan secara terperinci yang 

diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi 

Maha Mengetahui”. (Q.S Al-Hud : 1). 

 

Surat Ibrahim: 1 

ٰنهََُِّّكٰتٌبَََّّّ َّالۤرَّٰ
ْ
ْنَزل

َ
ْيَكََّّا

َ
ٰمِجََِّّمَنََّّالن اَسََِّّلُتْخرَِجََِّّال

ُ
ل ىَّالظُّ

َ
ْيرََِِّّال َِّةِاْذِنََّّە ََّّالنُّ

ِهمَّْ ِ
ىََّرب 

ٰ
َػِزيِْزََِّّصَراِطََِّّال

ْ
َحِمْيِد ََّّال

ْ
١ََّّال

Artinya: “kitab yang kami turunkan kepadamu supaya 

kamu keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang 

benerang dengan izin Tuhan yang Maha Perkasa lagi 

Maha Terpuji”. (Q.S Ibrahim : 1). 

 

b. Al-Hadits/As-Sunnah 

     Hadits atau sunnah adalah segala sesuatu yang 

bersumber dari nabi Muhammad saw. Dalam bentuk 

qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrir, perangai, dan 

sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, 

baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul. 

Menurut ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan 

sunah. 

  Hadits qauliy (sunah dalam bentuk ucapan) ialah 

segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan 

pembinaan Hukum. Seperti hadits Nabi yang 

menjelaskan semua amal perbuatan tergantung kepada 

niat. 

  Adapun hadits fi’liy ialah segala perbuatan Nabi 

saw. Yang diberitakan oleh para sahabat mengenai 

ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan 

shalat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan 



25 

 

25 
 

cara menyelenggarakan peradilan dengan 

menggunkan sumpah. 

  Selanjutnya mengenai hadits taqririy ialah segala 

perbuatan sahabat yang diketahui Nabi saw. 

Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja 

(pertanda  Nabi merestui) dan disebut hadits taqrir 

sukutiy. Ada pula yang dengan tegas dinyatakan 

kebaikan dan kebenarannya hadits taqrir lafdziy.11 

Sunnah sebagai dasar Hukum (dalil) menduduki 

urutan kedua setelah al-Quran. Sunah juga bias 

menjadi hujjah, sumber Hukum dan menjadi tempat 

mengistinbatkan Hukum syara karena didasarkan 

pada beberapa dalil diantaranya : 

َفاۤءََََّّمآ
َ
ىَّاّلٰلََُّّا

ٰ
ْوِلََِّّمْنَََّّرُسْيلِه َََّّعل

َ
ُقٰرىَّا

ْ
ََِّّال ٰ ُسْيِلََِّّلََفِ ََّولِِذىََّوِللر 

ُقْربٰى
ْ
َيٰخٰمىَّال

ْ
َمٰسِكْيِنَََّّوال

ْ
ِبْيِل َََّّواْةِنَََّّوال يََّّْالس 

َ
اَّك

َ
ْيَنََّّل

ُ
ةًَََّّيك

َ
ََُّّدْول ََّةْيَنََّّ 

ْغِنَياۤءَِّ
َ
ا
ْ
مْ ََّّال

ُ
مَََُّّوَمآَِّمْنك

ُ
ٰحىك

ٰ
ََّّا

ُ
ُسْيل مَََّّْوَماََّفُخُذْوهََُّّالر 

ُ
ََّغْنهَََُّّنٰىىك

ِػَقاِب َََّّشِدْيدََُّّاّلٰلَََِّّان ََّّ َّاّلٰلََََّّواح ُقياََّفاْنَخُىْيا َّ
ْ
 ٧َّال

     Artinya : “apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya 

bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras 

Hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr: 7)
12

 

 

c. Akal Pikiran (Ijtihad) 

     Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-

jahad dan juhd yang berarti kemampuan, potensi dan 

kapasitas. Dalam lisan arab disebutkan bahwa al-juhd 

berarti mengerahkan segala kemampuan dan 

maksimalisasi dalam menggapai sesuatu berdasarkan 

                                                             
  

11
 Ibid, 103. 

  
12

 Q.S. Al-Hasyr : 7 
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penertian ini, ijtihad menurut bahasa mengeluarkan 

segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk 

sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-

masing mengandung kosekuensi kesulitan dan 

keberatan ( masyaqqah) masyaqqah adalah suatu 

kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan 

tentang sesuatu, dan jika tidak dipenuhi akan 

mempengaruhi eksistensi manusia.
13

 

Ijtihad ada beberapa metode untuk melakukannya: 

1. Ijma adalah menurut bahasa, artinya 

kesepakatan. Adapun menurut istilah ijma’ 

berarti kebulatan pendapat para mujtahid pada 

satu masa dalam menetapkan suatu Hukum yang 

tidak ditemukan di dalam al-Quran dan Hadits.
14

 

2. Qiyas adalah ukuran jika ditinjau menurut 

bahasa, namun menurut istilah yaitu suatu 

Hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau 

perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu 

benda atau perkara tersebut. Qiyas adalah 

ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk 

membandingkan suatu hal dengan hal yang 

lainnya, seperti contoh larangan meminum arak. 

Sehingga yang menyebabkan minuman itu 

dilarang adalah illat-nya yakni memabukkan.
15

 

3. Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal 

yang berlainan misalnya adalah menarik 

kesimpulan dari adat istiadat dengan agama 

yang diwahyukan sebelum Islam.
16

 

4. Mashalih Al-Mursalah adalah cara menentukan 

Hukum sesuatu hal yang tidak terdapat 
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 Muhammad Syukri Albani Nasution, filsafat Hukum 

Islam (Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2014), 89 

  
14

 Mustofa, Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer 

(Jakarta: Sinar Grafika,  2009), 14. 
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 Ibid 
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 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Raja 
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ketenyuannya baik didalam al-Quran maupun di 

dalam hadits yang berdasarkan pada 

kemaslahatan umat.
17

 

5. Istihsan adalah cara menetukan Hukum dengan 

jalan menyimpang dari ketentuan yang telah ada 

demi keadilan dan kepentingan sisoal.
18

 

6. Istishab adalah menemukan Hukum sesuatu hal 

yang mempunyai keadaan yang terjadi 

sebelumnya sampai ada dalil yang 

mengubahnya atau dengan kata lain ialah 

melangsungkan berlakunya Hukum uyang telah 

ada karena belum ada ketentuan yang 

membatalkannya.
19

 

7. Urf adalah secara bahasa adalah paling 

tingginya sesuatu sehingga urf menurut istilah 

sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan 

manusia dan mereka menjalankan dengan 

perbuatan secara ucapan yang popular diantara 

mereka. 

3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

     Secara etimologi (tata bahasa), prinsip adalah dasar, 

permulaan dan aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan 

pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan, tempat 

pemberangkatan, titik tolak, atau al- mabda. Prinsip 

Hukum Islam mengutip Juhaya s. Praja dalam filsafat 

Hukum Islam kebenaran universal yang inheren dalam 

Hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaanya. Prinsip 

membentuk Hukum Islam dan setiap cabang cabangnya.
20

 

1. Prinsip Tauhid 

     Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu 

mengesakan Allah,  Tauhid adalah prinsip umum 
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Hukum Islam. Prinsip ini menyatakan, bahwa semua 

manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu 

ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la 

ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah). Prinsip ini 

ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran (3): 64. 

Berdasarkan pada prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan 

Hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti 

penghambat manusia dan penyerahan dirinya kepada 

Allah sebagai bukti kesyukuran kepada-Nya. Dengan 

demikian, tidak boleh terjadi setiap mentuhankan 

sesama manusia dan/atau sesama mahluk lainnya. 

Pelaksanaan Hukum Islam adalah ibadah dan 

penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak-

Nya. Prinsip Tauhid ini pun menghendaki dan 

memosisikan untuk menetapkan Hukum sesuai dengan 

apa yang diturunkan Allah (Al-Quran dan as- Sunnah). 

Barang siapa yang tidak mengHukumi dengan Hukum 

Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan 

kedalam kelompok-kelompok orang-orang yang kafir, 

zalim, dan fasi (QS. Al-Maidah: 44, 45 dan 47). 

     Dari prinsip umum Tauhid ini, maka lahirlah 

prinsip Hukum yang merupakan kelanjutan dari 

prinsip tauid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqh 

ibadah sebagai berikut: prinsip pertama, berhubungan 

langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya, 

bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan 

dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Prinsip 

kedua, beban Hukum (taklif) ditunjukan kepada 

memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (tajkiyat 

al nafs), dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya, 

hamba Allah dibebani ibadah sebagai 

bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. 

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan asas 

Hukum ibadah, yaitu asas kemudahan/meniadakan 

kesulitan. Dari asas ini Hukum tersebut terumuskan 

kaidah-kaidah Hukum sebagai berikut: 
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1. Al- ashlu fil al-abadati tuqifu wal ittiba; yaitu 

pada pokoknya ibadah  itu tidak wajib 

dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya 

mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan 

Rasul-Nya. 

2. Al-musaqqah tajibu at-tasyir, yaitu kesulitan 

dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan 

kemudahan. 

Pembentukan kepribadian takwa berkaitan sangat 

erat dengan Tauhid. Penanaman Tauhid yang baik 

dan benar kepada anak akan sangat menetukan 

terwujudnya kepribadian takwa tersebut. Pertama, 

Tauhid merupakan pondasi yang di atasnya berdiri 

bangunan-bangunan kehidupan manusia, termasuk 

kepribadiannya, denganmakin kuat dan kukuhnya 

Tauhid, maka baik dan sempurna kepribadian 

takwa seseorang, kedua, Tauhid merupakan aspek 

batin yang memberikan motivasi dan arah bagi 

perkembangan kepribadian manusia.
21

 

2.   Prinsip Keadilan (Al-Adl) 

     Keadilan dalam bahasa Arab, salaf adlah sinonim 

al-mizan (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan 

dalam al-Quran kadang disamakan dengan al-qist, Al-

mizan yang  berarti keadilan didalam al-Quran 

terdapat dalam QS. al-syura (42): 17 dan al-hadiid 

(57): 25. Pada umumnya, keadilan adalah keadaan 

dimana setiap orang memperoleh apa yang mejadi 

haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang 

sama dari kekayaan kita bersama (F.M. Suseno, 

1986:44). Term keadilan pada umumnya berkonotasi 

dalam penetapan Hukum atau kewajiban raja. Akan 

tetapi, keadilan dalam Hukum Islam meliputi berbagai 

aspek. Prinsip keadilaan ketika dimaknai sebagai 

prinsip modernisasi, menurut az-zuhaili, bahwa 
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perintah Allah ditunjukan bukan karena esensinya, 

sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan 

dan tidak pula mendapat kemadaratan dari perbuatan 

maksiat manusia. Namun, ketaatan tersebut hanyalah 

sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara 

pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi 

individu dan masyarakat.
22

Penggunaan term 

adil/keadilan dalam al-Quran diantaranya sebagai 

berikut: 

1. QS. Al-Anaam (6): 152. Perintah kepada manusia 

agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada 

mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang 

berhubungan dengan kekuasaan dan dalam 

bermuamalah/berdagang. 

2. QS. Al-Maidah (5): 8. Manusia yang memiliki 

kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya 

kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia 

tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari 

pada kebenaran (dalam beraksi). 

3. QS. Al-Hujuraat (49): 9, yaitu keadilan sesama 

Muslim. 

4.  QS. An-Nisa (4): 128, yaitu kemestian berlaku adil 

kepada sesama istri. 

5. QS. Al-Anaam (6): 52. Keadilan yang berarti 

kesimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi 

manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia 

untuk menunaikan kewajiban tersebut. 

     Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang 

menyatakan Hukum Islam dalam praktiknya dapat 

berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu 

kaidah yang menyatakan elastisitas Hukum Islam dan 

                                                             
  

22
 Ibid, 64. 



31 

 

31 
 

kemudahan dalam melaksanakannya sebagai 

kelanjutan dari prinsip keadilan, artinya perkara-

perkara dalam Hukum Islam apabila telah menyempit 

maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah 

meluas maka kembali menyempit.
23

 

3.   Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

Prinsip amar ma’rur  nahi mungkar merupakan 

turunan dari dua prinsip pertama, Tauhid dan 

keadilan. Amar ma’ruf mempunyai arti Hukum 

digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia 

menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki 

dan diridhai Allah. Adapun nahi mungakar berarti 

larangan untuk mencegah kemugkaran. Atas dasar 

prinsip ini, dikenal dengan Hukum Islam dengan 

perintah dan larangan, wajib dan haram, pilihan antara 

melakukan dan tidak melakukan sesuatu (perbuatan). 

Dalam filsafat Hukum barat, amar maruf disebut 

social eginerin (rekayasa sosial) Hukum. Adapun nahi 

mungkar disebut fungsi social control (control 

rekayasa). Prinsip amar maruf nahi mungkar 

didasarkan kepada QS. al-imran (3): 110, 

pengkategorian amar ma’ruf nahi mungkar dinyatakan 

berdasarkan wahyu dan akal. 

 kontrol sosial merupkan aspek normatif dari 

kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi 

definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta 

akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-

tuntutan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi. 

Adapun rekayasa sosial, adalah Hukum sebagai alat 

oleh agent of change (pelopor perubahan) yaitu 

seseorang atau sekelompok orang yang dapat 

kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu 

atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
24
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4.   Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan (Al-Hurriyah) 

Kemerdekaan dan kebebasan menurut Islam Syeik 

Ahmad Khadrawaih adalah menegaskan 

kesempurnaan dalam pengabdian, diperoleh pada 

kebebasan (kemerdekaan) dan kesempurnaan 

kebebasan itu tercapai dalam pengabdian. Firman 

Allah SWT yang disebut dalam ayat 34 surah an-naml 

(27) yang artinya: “sesunguhnya raja-raja apabila 

memasuki suatu negri, niscaya mereka 

membinasakannya, dan menjadikan penduduknya 

yang mulai jadi hinan; dan demikian pulalah yang 

akan mereka perbuat.” 

 Jelas menunjukan bahwa, bukanlah kebebasan 

(kemerdekaan) seperti yang digambarkan oleh 

segelintir manuasia, yaitu bebas dari pada belenggu 

penjajahan, atau bebas dengan melakukan apa saja 

yang keji dan mungkar untuk memenuhi ruang nafsu, 

tetapi kebebasan yang sempurna kadang-kadang 

tercapai dengan menahan sesuatu,. Apa yang 

diutarakan oleh ayat al-Quran dan pandangan Syeik 

Ahmad diatas memang jelas berlaku kepada para 

pemimpin Negara yang pernah dijajah oleh para 

penjajah suatu ketika dahulu seperti Britain, Belanda, 

Prancis, dan sebagainya tidak tidak akan 

meninggalkan Negara yang dijajah, tetapi mereka 

berpuas hati mendapati ada segelintir daripada 

penduduknya yang sanggup untuk meneruskan 

sistemsekular yang memisahkan antra agama dan 

politik. 

 Prinsip kebebasan dalam Hukum Islam 

menghendaki agar agama/Hukum Islam disiarkan 

tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdsarkan 

penjelasan, demontrasi dan argumentasi. Kebebasan 

yang menjadi prinsip Hukum Islam adalah kebebasan 

dalam arti luas yang mencangkup berbagai 

macamnya, baik kebebasan individu maupun 



33 

 

33 
 

kebebasan kelompok. Keberagaman dalam Islam 

dijamin berdasarkan prinsip dan tidak ada paksaan 

dalam beragama.
25

 

5.    Prinsip Persamaan atau Egaliter (Al-Musawah) 

Bahwa tidak ada perbedaan antara sesama 

manusia, tetapi bukan berarti Hukum Islam 

menghendaki masyarakat tanpa kelas ala komunisme, 

kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna 

kulit. Kemuliaan manusia karena zat manusia itu 

sendiri. Islam memiliki kecenderungan pada 

persamaan, tetapi tidak menghendaki persamarataan. 

Kelebihan seseorang terdapat orang lain dalam 

persaudaraan yang besar tidak tergantung pada 

kebangsannya, tetapi dalam hal menjalankan 

kewajiban dan kemuliyaan haknya.  

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat 

dalam konstitusi madinah (al-shahifah), yakni prinsip 

Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah 

manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini 

merupakan bagian penting dalam pembinaan dan 

pengembangan Hukum Islam dalam menggerakan dan 

mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula 

mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.
26

 

6.    Prinsip Tolong-Menolong (At-Ta’awun) 

Ta’awun yang berasal dari akar kata ta’awana-

yata’awanu atau biasa diterjemahkan dengan sikap 

saling tolong menolong ini merupakan salah satu 

prinsip didalam Hukum Islam. Tolong menolong ini 

diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama 

dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT. 
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Al-Quran surat al-maidah ayat 2: 

يَُّّ
َ
ِذيَْنَََّّىايٰٓا

 
َمُنْياَّال

ٰ
اَّا

َ
ْياَّل

ُّ
ل حِ

ُ
اَّاّلٰلَََِّّشَػاۤىِٕرَََّّت

َ
ْىرََََّّول حََرامَََّّالش 

ْ
اَّال

َ
ََّول

َىْدَيَّ
ْ
اَّال

َ
اۤىِٕدََََّّول

َ
َقل

ْ
آََّّال

َ
ْيَنَََّّول م ِ

ٰۤ
َبْيَجََّّا

ْ
حََرامَََّّال

ْ
اََّيْبَخُغْيَنََّّال

ً
ْنَََّّفْضل َّم ِ

ِهمَّْ ِ
ب  ُخمَََّّْوِاَذاَّ ََّوِرْضَياًناَّر 

ْ
ل
َ
اَّ ََّفاْصَطاُدْواََّحل

َ
مََّْيَََّّول

ُ
ك ِرَمن  ُنََّّجْ

ٰ
ََّقْيم َََّّشَنا

ْنَّ
َ
مََّّْا

ُ
وْك َمْسِجدَََِّّغِنَََّّصدُّ

ْ
حََرامََِّّال

ْ
ْنََّّال

َ
ىََّوَحَػاَوُنْياََّحْػَخُدْوا ََّّا

َ
ِبد َََِّّعل

ْ
َّال

ْقٰيى َّ اََّوالخ 
َ
ىََّحَػاَوُنْياََّول

َ
ِاْثِمَََّّعل

ْ
ُػْدَواِنََّّال

ْ
َّاّلٰلَََِّّان ََّّ َّاّلٰلََََّّواح ُقياَّ ََّوال

ِػَقاِبَََّّشِدْيدَُّ
ْ
٢ََّّال

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian 

Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-

hewan kurban) dan qal’id (hewan kurban yang diberi 

tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari 

karunia dan keridhaan tuhannya.  Tetapi apabila 

kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah 

kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada 

suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu 

dari masjidilharam, mendorongmu berbuat 

melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong 

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan 

dan takwa, dam jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 

Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. 

al-Maidah: 2)
27
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7.   Prinsip Toleransi (Tasamuh) 

Prinsip ini adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip 

sebelumnya Hukum Islam mengharuskan umatnya 

hidup damai dan rukun antar sesama umat Islam 

maupun non-muslim. Toleransi yang dikehendaki 

Islam adalah toleransi yang menjamin tidak 

terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. 

Allah berfirman dalam surat al-mumtahanah ayat 8 

dan 9 : 

ا
َ
مََُّّل

ُ
ِذيَْنَََّّغِنََّّاّلٰلَََُّّيْنٰىىك

 
مََّّْال

َ
مََّّْل

ُ
يْك

ُ
يِْنََِّّفىَُّيَقاِحل مََّّْالد ِ

َ
مَََّّْول

ُ
ْنََُّّيخِْرُجيْك َّم ِ

مَّْ
ُ
ْنََِّّدَياِرك

َ
ْيِىمْ َََّّوُحْقِسُطْيٓاَّْوُومََّْحَبدََُّّّا

َ
ََّّاّلٰلَََِّّان ََِّّال بُّ ُمْقِسِطْيَنََُّّيحِ

ْ
٨ََّّال

مََُِّّان َما
ُ
ِذيَْنَََّّغِنََّّاّلٰلَََُّّيْنٰىىك

 
مََّّْال

ُ
يْك

ُ
يِْنََِّّفىََّقاَحل مََّّْالد ِ

ُ
ْخَرُجيْك

َ
ْنَََّّوا َّم ِ

مَّْ
ُ
ٰٓىََّوَظاَوُرْواَِّدَياِرك مَََّّْعل

ُ
ْنََِّّاْخَراِجك

َ
ْيُوْم ََّّا

 
ىَََُّّوَمْنَََّّحَيل

 
َخَيل ٰۤىَِٕكََّّمَّْي  ول

ُ
ََّفا

٩ََّّالٰظِلُمْيَنََُّّومَُّ

 

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat 

baikdan berlaku adil terhadap orang-orang yang 

tidak memerangimu karena agamamu dan tidak 

pulamengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

Seaungguhnya Allah hanya melarang kamu 

menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang 

memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu 

dari negerimu dan membantu orang lain untuk 

mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka 

sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang 

yang zalim.” (Q.S. al-Mumtahanah: 8-9)
28

 

 

 

                                                             
  

28
 Q.S. Al-Mumtahanah  : 8-9 
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4. Kaidah Kaidah Hukum Islam 

     Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari 

bahasa arab al-qawa’id al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan 

bentuk plural (jamak) dari kata al-qaidah yang secara 

kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum.  

Pengertian ini sejalan dengan Al-Ashfihani yang 

mengatakan bahwa qai’dah secara kebahadaan berarti 

fondasi atau dasar. Kata al-qawa’id dalam Al-Quran 

ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-

Nahl ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi, yang 

menopang suatu bangunan. Sedangkan kata al-fiqhiyah 

berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau 

pemahaman yang mendalam (al-fahm al-amiq) yang 

dibubuhi ya’ an-nisbah untuk menunjukan penjenisan atau 

pembahasaan atau pengkategorian. Dengan demikian, 

secara kebahasaan, kaidah-kidah fiqh adalah dasar-dasar, 

aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum 

mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk 

dalam kategori fiqh. 

     Secara terminologi, kaidah fiqhiyyah adalah ketentuan 

Hukum yang bersifat umum yang mencakup Hukum-

Hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau 

totalitas nya. Adapun secara umum, fuqaha terbagi 

kepada dua kelompok pendapat berdasarkan pada 

penggunaan kata kulli di satu sisi dan kata aghlabi atau 

aktsari di sisi lain. Pertama, fuqaha yang berpendapat 

bahwa kaidah fiqhiyyah adalah bersifat kulli mendasarkan 

argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat 

pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu 

yang sedikit atau langka tidak mempunyai Hukum. 

Kedua, fuqaha berpendapat bahwa karakteristik kaidah 

fiqhiyyah bersifat aghlabiyah atau aktsariyah, karena 

realitasnya kaidah fiqhiyyah mempunyai keterbatasan 

cakupannya atau mempunyai pengecualian cakupannya 

sehingga penyebutan kulli dari kaidah fiqhiyyah kurang 

tepat. 
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     Adapun persamaan dan perbedaan qawa’id fiqhiyyah 

dengan dhawabith fiqhiyyah serta nazhâriyah fiqhiyyah 

adalah sebagai berikut: 

1) Qawa’id fiqhiyyah dengan dlawabith fiqhiyyah  

Keduanya memiliki kajian yang sama berupa 

kaidah yang terkait dengan fikih. Yang membedakan 

adalah cakupan keduanya di mana qawa’id fiqhiyyah, 

selanjutnya disebut kaidah fikih, lebih luas 

cakupannya dari dlawabith fiqhiyyah yang hanya 

mengkhususkan diri pada satu bab fikih tertentu. 

2) Qawa’id fiqhiyyah dengan nazhariyah fiqhiyyah  

     Keduanya memiliki kajian yang sama tentang 

berbagai permasalahan fikih dalam berbagai bidang 

atau bab. Perbedaanya adalah kalau kaidah fikih 

mengandung Hukum fikih dan bersifat aplikatif 

sehingga dapat diterapkan pada cabangnya masing-

masing, sedangkan nazhariyah fiqhiyyah berupa teori 

umum tentang Hukum Islam yang dapat diaplikasikan 

pada sistem, tema dan pengembangan perundang 

undangan.
29

  

     Dari rumusan-rumusan di atas,  dipahami bahwa sifat 

kaidah fiqh itu adalah kulli atau umum, yang dirumuskan 

dari fiqh-fiqh yang sifatnya partikular (juz’iyah). Jadi 

kaidah fiqh adalah generalisasi Hukum-Hukum fiqh yang 

partikular. Kendatipun demikian,  menurut kebiasaan, 

setiap sesuatu yang bersifat kulli,  termasuk kaidah-kaidah  

fiqh ini, ditemukan pengecualian (istisna), pengkhususan 

(takhshish), penjelasan (tabyin) dan perincian (tafshil).30
 

Hal ini disebabkan, karena ada kemungkinan-kemugkinan 

pertikular-partikular atau Hukum-Hukum cabang tertentu 

yang tidak dapat dimasukan dalam kaidah tersebut, 

berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu. 

                                                             
  29 Syamsul Hadi,”Qawa’id Fiqhiyyah Furu’iyyah Sebagai 

Sumber Hukum  Islam” Al-Adalah 6, no. 2 (2012): 142. 

  http://www.neliti.com/id/journals/al-adalah/catalogue 
  

30
 Ibid, 14. 

http://www.neliti.com/id/journals/al-adalah/catalogue
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Pengecualian tersebut akan terlihat dalam contoh-contoh 

kasus dari setiap kaidah sebagaimana yang akan 

dikemukakan kemudian.  

     Mencermati uraian sebelumnya, penulis dapat 

meringkaskan bahwa kaidah-kidah fiqh adalah 

generalisasi-generalisasi Hukum fiqh yang sifatnya umum 

atau aghlabiyah (mencakup sebagian besar masalah-

masalah fiqh) dan tertuang dalam bentuk proposisi-

proposisi yang sempurna, sekalipun kadang sangat 

sederhana. 

      Perlu dikemukakan, bahwa ada perbedaan antara 

kaidah-kaidah fiqh (al-qawa’id al-fiqiyyah) dan kaidah-

kaidah ushul (al-qawaid al-ushuliyyah). Kaidah fiqh 

adalah generalisasi fiqh yang dapat dijadikan rujukan para 

ulama dalam menetapkan Hukum-Hukum fiqh yang 

tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah 

ushul adalah aturan-aturan umum yang menjadi sandaran 

dalam penetapan Hukum fiqh yang orientasinya kepad 

aspek kebebasan Al-Qur’an dan Sunnah, yang karenanya 

juga disebut dengan kaidah istinbathiyah dan kaidah-

kaidah lughawiyah. Ringkasnya, kaidah fiqh adalah 

generalisasi Hukum fiqh yang telah dirumuskan dalam 

bentuk proposisi-proposisi. Sedangkan kaidah ushul 

adalah generalisasi bentuk-bentuk dan makna-makna lafaz 

dalam Al-Quran dan Sunnah baik yang terumuskan dalam 

proposisi-proposisi atau tidak.
31

 

5. Macam-Macam Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i 

a. Hukum Taklifi 

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan 

dengan perintah untuk berbuat atau meninggalkan 

sesuatu perbuatan. Dari pengertian ini dan dengan 

pertimbangan kekuatan dalil, jumhur ulama 

merincinya kepada beberapa bentuk Hukum taklifi 

(pola-pola Hukum fiqh). Pertama, tuntutan yang 

bersifat pasti dari syar’i untuk dilakukan dan tak 

                                                             
  

31
 Ibid, 15. 
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boleh ditinggalkan oleh mukallaf (wujub). Kedua, 

tuntutan untuk melaksanakan perbuatan, tetapi 

tuntutan itu tidak bersifat pasti (mandhub). Ketiga, 

khithab Allah yang mengandung pilihan antara 

berbuat dan tidak berbuat (mubah). Keempat, tuntutan 

untuk meninggalkan suatau perbuatan tapi tuntutan itu 

tidak bersifat pasti (makhruh). Kelima, tuntutan untuk 

meninggalkan sesuatu dengan cara yang sifatnya pasti 

(haram). 

  Aliran Hukum Hanafiyah mengemukakan variasi 

lain dalam masalah Hukum taklifi.
32

 Bagi mereka, 

berbeda dari jumhur ulama, harus dibedakan antara 

fardhu dan wajib, fardhu apabila tuntutan itu 

didasarkan dalil qath’i (pasti), sedangkan wajib 

apabila tuntutan itu didasarkan kepada dalil zanni 

(relatif). Atas pertimbangan qath’i dan zanni juga 

menetapkan adanya Hukum makruh tahrim bagi suatu 

tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan 

cara pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang zanni, 

dan menetapkan makruh tanzih apabila tuntutan untuk 

meninggalkan suatu perbuatan dengan cara yang tidak 

pasti.
33

  

b. Hukum Wadh’i 

 Hukum wadh’i adalah sesuatu yang dijadikan 

“pengantar” berupa sebab, syarat dan mani 

(penghalang) bagi sesuatau yang lain. Berdasarkan 

definisi ini maka para ulama ushul al-fiqh telah 

memberikan rincian Hukum wadh’i sebagai berikut: 

pertama, disebut sebab yaitu suatu sifat yang nyata 

dan dapat diukur menurut penjelasan nash. 

Keberadaan sebab menjadi tanda atau “pengantar” 

adanya Hukum syara. Kedua, disebut syarat yaitu 

sesuatu yang berada diluar Hukum syara, tetapi 

                                                             
  

32
 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah 

fiqh), (Palembang:  CV. AMANAH,   2018), 180. 

  33 Ibid,181. 
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keberadaan Hukum syara tergantung kepadanya. 

Ketiga, disebut mani yaitu suatu sifat nyata yang 

keberadaanya menghalangi adanya Hukum. Keempat, 

disebut shahih yaitu Hukum yang tealah memenuhi 

ketentuan syara, yakni terpenuhi sabab, sayarat dan 

tidak ada mani.34
 Kelima, disebut bathil yaitu Hukum 

yang tidak memenuhi aturan syara, yakni tidak 

terdapat unsur sabab, syarat atau ada mani. Keenam, 

disebut azimah yaitu Hukum-Hukum yang berlaku 

untuk seluruh mukallaf sejak semula. Ketujuh, disebut 

rukhsah yaitu Hukum-Hukum yang berubah dari 

Hukum semula, karena alasan-alasan tertentu.
35

 

 Perlu dikemukakan bahwa ada perbedaan 

pendapat para ulama tentang posisi azimah dan 

rukhsah, antara Hukum wadh’i atau Hukum taklifi. 

Sebagai ulama, seperti Abdul Wahhab Khallaf, 

menganggapnya sebagai Hukum wadh’i, karena 

azimah dan rukhsah adalah aturan syari dalam kondisi 

biasa dan kondisi tidak biasa, sehingga para mukallaf 

tidak mendapat keringanan dan mendapat  dan 

keringanan. Mayoritas ulama menjadikan azimah dan 

rukhsah ini bagian dari Hukum taklifi, bukan Hukum 

wadh’i. alasannya karena azimah adalah suatu nama 

bagi Hukum yang dituntut oleh syari atau dibolehkan-

Nya secara umum, sedangkan rukhsah adalah suatu 

nama bagi Hukum yang dibolehkan oleh syari karena 

kondisi dharurat atau hajat. Seperti dketahui, bahwa 

tuntutan (thalab) dan kebolehan (ibahah) termasuk 

dalam kategori Hukum taklifi, bukan Hukum wadhi 

(sya’ban, 1965:232: Abu Zahrah, 1958:50). Penulis 

sendiri, seperti terlihat dalam tulisan ini, cenderung 

kepada pemikiran pertama, sebab persoalan Hukum 

azimah dan rukhsah ini muncul karena adanya sebab-

akibat. Kalau dari segi nama, maka keduanya dapat 

                                                             
  

34
 Ibid  

  
35

 Ibid, 182 



41 

 

41 
 

dikategorikan kepada pola ibahah atau ujab, tidak 

perlu adanya konsep azimah dan rukhsah.
36

 

B. Tugas, Fungsi, Kriteria dan Tanggungjawab Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Hukum 

Islam 

1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

PPID mempunyai tugas merencanakan dan 

mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 

mengevaluasi pelakasanaan kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik di lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara. 

2. Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit 

kerja 

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang 

diperoleh 

c. Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang 

termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi 

yang terbuka untuk publik 

d. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi 

3. Kriteria Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

a. Penyampai informasi 

Yakni memiliki kemampuan dalam menyampaikan 

informasi dengan baik kepada pemohon informasi 

sehingga informasi dapat dipahami dengan baik 

informasi yang disampaikan. 

b. Pendokumentasian informasi 

Yakni memiliki kemampuan untuk melakukan 

kegiatan pendokumentasian informasi publik 

sehingga akan mempermudah proses pelayanan 

informasi publik. 

c. Penyediaan informasi 

Yakni memiliki kemampuan untuk temu kembali 

informasi dan menyediakan informasi sesuai dengan 

                                                             
  

36
 Ibid 



42 

 

yang diminta oleh pemohon informasi secara cepat 

dan tepat 

d. Pelayanan informasi 

Memiliki pelayanan informasi yang baik, meliputi 

tutur bahasa yang baik, etika dan kesopanan dalam 

melayani pemohon informasi. 

4. Tanggung Jawab Pejabat Dalam 

Hukum Islam 

     Tanggung jawab pejabat dalam Hukum Islam dalam hal 

ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). Dalam Islam, kekuasaan adalah suatu karunia atau 

nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan 

kebagaiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu 

maupun bagi rakyatnya. Karena itu, kekuasaan adalah 

amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada 

mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara 

dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang digariskan dalam 

al-Quran dan dicontohkan dalam tradisi nabi. Dari 

pengertian diatas, kajian tentang kekuasaan sebagai 

amanah tercantum dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 58: 

مََّّْاّلٰلَََِّّان َّ۞َّ
ُ
ُمرُك

ْ
ْنَََّّيأ

َ
واَّا ٰمٰنِجََُّّحَؤدُّ

َ
ا
ْ
ٰٓىَّال ْوِلَىا ََِّّال

َ
ْمُخمَََّّْوِاَذاَّا

َ
َّالن اِسَََّّةْيَنَََّّحك

ْنَّ
َ
ُمْياَّا

ُ
ك حْ

َ
َػْدِلََّّت

ْ
اَّاّلٰلَََِّّان ََّّ ََِّّةال مََِّّْنِػم 

ُ
اَنََّّاّلٰلَََِّّان ََّّ ََِّّةه َََّّيِػُظك

َ
ََّةِصْيًداََّسِمْيًػا َّك

٥٨َّ

     Artinya : “sesungguhnya Allah memerintahkan kamu 

menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya 

dan memerintahkan kamu apabila menetapkan Hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar 

dan maha melihat.” (QS. An-Nisa : 58)
37
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      Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan 

menggunakan metode pembentukan garis Hukum 

sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan 

oleh Sayjuti Thalib, maka dari ayat tersebut dapat ditarik 

dua garis Hukum yaitu:
38

 

Garis Hukum pertama : manusia diwajibkan 

menyampaiakan amanah atau amanat kepada yang berhak 

menerimanya. 

Garis Hukum kedua : manusia diwajibkan menetapkan 

Hukum dengan adil. 

    Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan 

mengandung suatau implikasi bahwa ada larangan bagi 

pemegang amanah itu untuk melakukan suatu abuse atau 

penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. Apapun 

bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan itu dalam 

Islam tidak  dapat dibenarkan. Semua bentuk 

penyalahgunaan terhadap kekuasaan dapat dianggap 

melanggar garis Hukum yang pertama dan yang kedua 

sebagaimana disebutkan di atas. Kecuali itu, garis Hukum 

yang kedua berkaitan erat dengan garis Hukum yang 

petama. Menegakkan keadilan adalah suatau perintah 

Allah, apabila kekuasaan itu dihubungkan dengan 

keadilan, maka dalam Islam implementasi kekuasaan 

Negara melalui suatu pemerintahan yang adil merupkan 

suatu kewajiban penguasa dalam pengertian luas 

(eksekutif, legislatif, yudikatif, badan Hukum dan lain-

lain) dengan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat 

dipisahkan. Kekuasaan harus selalu didasarkan kepada 

keadilan, karena prinsip keadilan dalam Islam menepati 

posisi yang sangat berdekatan dengan takwa. Sedangkan 

takwa adalah merupakan suatau tolak ukur untuk 

menempatkan seorang manusia yang beriman (muslim) 

pada posisi yang paling tinggi dalam pandangan Allah 
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yang Dia namakan sebgai “orang yang termulia diantara 

manusia” sebagaimana ditegaskannya dalam QS. al-

Hujarat ayat 13: 

يَُّىا
َ
مََِّّْان اَّالن اُسََّّيٰٓا

ُ
ْقٰنك

َ
ْنَََّّخل ر ََّّم ِ

َ
ْنٰثىَّذَك

ُ
ا مََّّْو 

ُ
ٰنك

ْ
ََُّّشُػْيةًاََّوَجَػل

َ
َقَتاۤىِٕل َّو 

مََِّّْان ََّّ ََِّّلَخَػاَرُفْيا
ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
مََّّْاّلٰلََِِّّغْندَََّّا

ُ
ْحٰقىك

َ
١٣َََّّخِتْيدٌَََّّعِلْيمٌََّّاّلٰلَََِّّان ََّّ َّا

      Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

mengenal”. (QS. al-Hujarat :13).
39

 

 

      Perkataan atqaakum dalam ayat ini mengandung 

makna “orang yang paling takwa” maka dapat dipahami 

bahwa seseorang penguasa yang menegakkan keadilan 

berarti ia telah mendekatkan dirinya pada posisi takwa 

yang akan mengantarkannya pada suatu derajat tertinggi 

disisi Allah, seperti telah dikemukakan diatas bahwa setiap 

kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil dipandang dari 

sudut Islam akan merupakan rahmat dan kesejahteraan 

bagi setiap orang termasuk si penguasa itu sendiri. 

Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan secara zalim 

(tiran, diktator, otoriter atau absolut) maka kekuasaan itu 

akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana, 

malapetaka dan laknat (kutukan) dari Allah yang akibatnya 

tidak  akan terlepas bagi si penguasa itu sendiri. 

      Diatas telah disebutkan bahwa dalam Islam kekuasaan 

adalah amanah. Prinsip ini ditegaskan oleh Rasulullah 

dalam suatu ucapannya kepada seorang sahabatnya yang 

bernama Abu Dzar, Nabi berkata: 
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     “Hai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah dan 

sesungguhnya jabatan sebagai pemimpin adalah amanah 

yang brat dan kelak pada hari kiamat ia akan menjadi 

penyebab kehinaan dan penyesalan kecualai bagi orang 

yang telah mengambilnya dengan cara yang benar dan 

melunasi kewajiban-kewajiban yang harus dipikulnya”.
40

 

     Ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan tetang 

hadits Rasulullah itu : 

1. Pertama, jabatan sebagai pimpinan di sini adalah 

pimpinan formal yang berkaitan dengan jabatan 

kenegaraan atau jabatan pada instansi pemerintahan. 

Jabatan sebagai pemimpin dalam hadits ini tentu tidak 

terbatas pada pemimpin tertinggi dalam suatu struktur 

pemerintahan. Tetapi juga bagi setiap orang yang 

diserahi kekuasaan yang berkaitan dengan jabatannya 

itu. Pengertian ini dapat dihubungkan atau 

disimpulkan dari suatu hadits lain yang berbunyi:
41

 

      Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah 

pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai 

pertanggungjawaban mengenai orang yang 

dipimpinnya. Seorang kepala Negara adalah 

pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai 

pertanggungjawaban mengenai rakyatnya”. 

Secara eksplisit dalam hadits di atas Nabi 

mengkualifisir bahwa setiap muslim adalah pemimpin 

dalam arti formal dan non-formal. Dalam arti formal 

yang dimaksud dengan pemimpin ialah setiap orang 

yang menduduki suatu jabatan dalam struktur 

pemerintahan. Dalam arti non-formal setiap orang 

yang memgang pimpinan, baik sebagai kepala 

keluarga (seorang ayah atau suami, maupun sebagai 

pemimpin masyarakat (suatau kelompok atau 
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sejumlah orang yang merupakan suatu kumpulan yang 

tidak resmi).  

2. Berkaitan dengan hadits Abu Dzar itu ialah jabatan 

pemimpin yang mengandung kekuasaan itu adalah 

adalah merupakan suatu amanah yang berat karena ia 

dituntut kelak di akhirat untuk 

mempertanggungjawabkan dihadapan Allah. 

Pertanggungjawaban seorang pemimpin berkaitan 

dengan sejumlah makna ia telah melaksanakan 

kewajiban-kewajibanya dalam hubungan dengan 

kekuasaan yang dipegangnya. Apabila kewajiban-

kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai 

pemimpin telah dilaksanakannya sebagaimana 

mestinya, maka bebaslah ia dari pertanggungjawaban 

itu. 

3. Sehubungan dengan hadits Abu Dzar itu, dengan 

sangat jelas Nabi mengingatkan bahwa jabatan selalu 

diiringi oleh pertanggung jawaban tehadap kewajiban-

kewajibannya.  Hal ini berarti bahwa dalam Islam, 

seorang pejabat Negara yang memegang kekuasaan, 

memegang pula kewajiban dan wewenang. Dengan 

demikian dapat pula disimpulkan bahwa makna 

kekuasaaan dalam Islam adalah kewajiban dan 

kewenangan. Jadi, kekuasaan tidak hanya 

mengandung makna sempit yaitu otoritas ada 

kewenangan belaka, namun kekuasaaan adalah 

kewajiban disamping kewenangan.
42

 

C. Pengertian Pelayanan Informasi Publik dan Layanan 

Publik Beserta Macam-Macam Dasar Kebutuhannya  

1. Pengertian Pelayanan Publik 

     Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi 

kebutuhan informasi masyarat. Pelayanan informasi 

publik dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
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Dokumentasi (PPID). PPID akan melakukan kegiatan 

melayani dan memeberikan informasi sesuai dengan 

informasi yang diminta oleh pemohon informasi.
43

 

2. Pengertian Layanan Publik 

     Layanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong 

adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan keputusan 

meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara 

fisik. Masih dalam Pasolong, Kurniawan menyatakan 

bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan.
44

 

3. Macam-Macam Kebutuhan Informasi 

      Kebutuhan informasi menurut Diao dikutip oleh 

Prahatmaja membagi kebutuhan informasi manusia 

menjadi tiga macam kebutuhan informasi, yaitu : 

a. Kebutuhan informasi yang objektif, yaitu kebutuhan 

yang seharusnya ada kalau seseorang mau mencapai 

tujuannya dengan sukses. Kebutuhan informasi 

objektif ini menentukan ruang lingkup informasi 

potensial objektif. 

b. Kebutuhan informasi subjektif, yaitu kebutuhan 

informasi yang disadari seseorang sebagai 

persyaratan untuk suksesnya percapaian tujuan. 

Kebutuhan jenis ini menentukan ruang lingkup 
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informasi potensial subjektif. Namun yang sering 

menjadi permasalahan adalah kebutuhan informasi 

yang disadari pun kerap kali tidak selalu mudah 

untuk merumuskannya. 

c. Kebutuhan informasi yang terpenuhi, yaitu 

kebutuhan informasi yang disadari seseorang dan 

terpenuhi kebutuhannya.
45

  

4. Prinsip-Prinsip Good Governance 

     Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama 

karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini 

mencirikan praktik good governance dalam pelayanan 

publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah. 

Nilai-nilai seperti efensiensi, transparansi, akuntabilitas,  

dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relatif mudah 

dalam penyelenggaraan layanan publik. Mengembangkan 

sistem pelayanan publik yang berwawasan good 

governance dapat dilakukan secara relatif lebih mudah 

dari pada melembagakan nilai-nilai dasar tersebut dalam 

keseluruhan aspek kegiatan pemerintah. Berikut adalah 

prinsip-prinsip good governance, yaitu : 

a) Partisipasi masyarakat adalah semua masyarakat 

memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

b) Penegakan Hukum yang bersifat adil dan berlaku pada 

semua masyarakat tanpa pandang bulu. Termasuk 

penegakan Hukum yang menyangkut hak asasi 

manusia. 

c) Transparansi adalah seluruh informasi tentang proses 

pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat 

dimengerti, diakses, dan dipantau oleh seluruh 

masyarakat. 
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d) Daya tangkap adalah lembaga-lembaga dan seluruh 

proses pemerintahan harus berusaha melayani semua 

pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. 

e) Berorientasi consensus adalah menjebatani 

kepentingan-kepentingan yang berbeda demi 

terbangunnya suatu consensus yang menyeluruh 

tentang apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang 

kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. 

f) Berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan 

mempertahankan kesejahteraan mereka. 

g) Efektivitas dan efesiensi adalah seluruh proses 

lemabaga dan pemerintahan harus mampu 

menggunakan sumber daya yang ada seoptimal 

mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efesiensi 

kerja. 

h) Akuntabilitas adalah seluruh pengambilan keputusan 

harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan 

lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

i) Bervisi strategis adalah para pemimpin harus memiliki 

propektif luas dan jauh kedepan tentang tata 

pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, 

para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang 

apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

perkembangan tersebut serta harus mempunyai 

pemahaman atas kesejahteraan, budaya, dan sosial 

yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 

j) Saling berkaitan adalah seluruh prinsip good 

governance yang telah disebutkan diatas saling 

memperkuat dan saling terikat serta tidak dapat berdiri 

sendiri. 

        Pemilihan reformasi pelayanan publik sebagai 

penggerak utama juga dinilai strategis karena 

pelayanan publik dianggap penting oleh semua aktor 

dari semua unsur governance. Para pejabat publik, 

unsur-unsur dalam masyarakat sipil, dan dunia usaha 
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sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan 

kinerja pelayanan publik. Sekurang-kurangnya ada 

tiga alasan yang melatar belakangi bahwa 

pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong 

pengembangan praktik good governance di 

Indonesia.
46

 Pertama, perbaikan kinerja pelayanan 

publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu 

pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar. 

Pemerintah berkepentingan dengan upaya perbaikan 

pelayanan publik karena jika berhasil memperbaiki 

pelayanan publik mereka akan dapat memperbaiki 

legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan 

memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya 

dapat memperbaiki kesejahteraan warga pengguna 

dan efesiensi mekanisme pasar. Reformasi pelayanan 

publik akan memperoleh dukungan yang luas.
47

 

      Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik 

good governance dapat diterjemahkan secara relatif 

lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. 

Nilai seperti efisiensi, keadilan, transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas dapat diukur secara 

mudah dalam praktik penyelenggaraan layanan 

publik. Para agen pembaharuan praktik pemerintah 

dapat memulai eksperimentasi mereka pada ranah 

pelayanan publik dengan mengembangkan sistem 

pelayanan publik yang efesien dan berkeadilan, 

transparan, akuntabel, serta partisipatif. Keberhasilan 

mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam 

pelayanan publik dapat ditularkan  pada ranah yang 

lain. Dengan cara seperti ini maka good governance 
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secara bertahap dapat dilembagakan di dalam setiap 

aspek kegiatan pemerintah.
48

 

 

D. Tugas, Fungsi, Tanggungjawab, Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi dalam UU No 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

     PPID mempunyai tugas merencanakan dan 

mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 

mengevaluasi pelakasanaan kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik di lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara. 

2. Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit 

kerja 

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang 

diperoleh 

c. Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang 

termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi 

yang terbuka untuk publik
49

 

3. Tanggung Jawab Pejabat Layanan Informasi dalam 

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

            Pejabat layanan informasi dalam UU No 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan 

dalam pasal 13 ayat (1) UU KIP disebutkan bahwa untuk 

dapat mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana 

setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi 

dan dokumentasi (huruf a) dan membuat serta 

mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi 

Publik yang berlaku secara Nasional (huruf b). Pejabat 
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Pengelola Informasi dan Dokumentasi itu sendiri adalah 

pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan 

informasi di Badan Publik.
50
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