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ABSTRAK
Kepemimpinan camat adalah kemampuan individu tentang bagaimana
caranya agar bisa diterima dengan baik dan pengaturan terhadap pengikut, serta
mengandalkan kewibawaan yang berlandaskan pada kepercayaan pengikut,
berperan sebagai pengarah. Camat sebagai pemimpin harus mampu menjadi
seorang pembimbing dan pembina bagi aparatur pemerintah di tingkat kecamatan.
Sebagai panutan, camat dituntut berperilaku dan memberikan contoh yang baik,
guna meningkatkan suatu kesadaran dari aparatur pemerintah kampung.
Pelayanan masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk Ulu Belu atas segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang, dan pelayanan administrasi
yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat berhak
mendapatkan keadilan yang merata dalam pelayanan dan harus peka, mampu
memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat
yang dipimpinnya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana
kepemimpinan camat dalam menertibkan pembuatan E-KTP di Kecamatan Ulu
Belu Kabupaten Tanggamus dan kedua, bagaimana pandangan hukum Islam
tentang kepemimpinan camat dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan
Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
kepemimpinan camat dalam menertibkan pembuatan E-KTP di Kecamatan Ulu
Belu Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam
tentang kepemimpinan camat dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan
Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan
yang dilakukan di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. 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 metode berfikir
induktif.
Hasil penelitian ini yaitu sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun
2009 Pasal 3 Tentang pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan
terhadap masyarakat di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dikatakan
sangat memuaskan dan berhasil dengan memberikan pelayanan administrasi
pembuatan E-KTP yang cepat dan baik. Walaupun terdapat kendala-kendala yang
ditemui dan masyarakat masih kurang memahami tentang prosedur pembuatan EKTP serta kesadaran akan pentingnya E-KTP. Kepemimpinan Islam adalah
pemikul amanah Allah SWT untuk melaksanakan segala perintahnya dalam
Negara atau dalam sistem pemerintahan. Umat Islam menjadikan figur Nabi
Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik termasuk dalam hal
kepemimpinan. Dalam hukum Islam konteks kepemimpinan harus didasarkan
pada keputusan pemimpin serta kemaslahatan rakyatnya. Camat di Kecamatan
Ulu Belu Kabupaten Tanggamus sudah tercermin dari sikap jujur, amanah,
tanggungjawab dan memiliki sifat tekun disiplin ulet sesuai dengan ajaranIslam
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MOTTO

ْ﴾٣٧﴿الص هلوِْة َوِايْ َت ۤا َْء َّالز هكو ِْة َو ََكه ُْوا لَنَا هع ِب ِد ْي َن
ِْ َو َج َعلْٰنه ُ ْْم َاى َّمةْ َّيَّ ْدُ ْو َْن ِ َِب ْم ِرنَْ َو َا ْو َح ْينَاْ ِال َْيْ ِ ْْم ِف ْع َْل الْخ ْ هَْي
َّ ت َوِاقَا َْم
ِٕ
"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi
petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka
mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya
kepada Kamilah mereka selalu menyembah."
(Q.S.Al-Anbya(21):73)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Penegasan judul akan diuraikan istilah-istilah yang terdapat dalam
skripsi secara detail. Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang
Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan E-KTP (Studi di Kecamatan
Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)." Adapun hal-hal penting yang
berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:
1. Analisis Hukum Islam
a. Analisis menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah penyelidikan
terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk
perkaranya dan sebagainya).1
b. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah
dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan
diyakini

dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Mencakup hukum syariah dan hukum fikih yang terkandung di
dalamnya.2
2. Kepemimpinan Camat
a. Kepemimpinan adalah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseor
ang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu

1

Sri Mulyani, Metode Analisis dan Perancangan Sistem (Bandung: Abdi Sistematika,

2016), 38.
2

Mardani, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

2

untuk mencapai tujuan.3
a. Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah bupati (walikota)
yang bertugas di Kecamatan. Sedangkan Kecamatan adalah bagian
wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.4
3. Pelayanan E-KTP
a. Pelayanan adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk
barang maupun jasa serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat.5
b. E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana6
4. Studi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus
a. Studi adalah penelitian ilmiah, telaahan atau kasus pendekatan untuk
meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara
mendalam dan utuh.7
b. Kecamatan Ulu Belu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten
Tanggamus dengan luas 34.804 Ha dan berpenduduk sekitar 40.570
jiwa dengan jarak 61,5 Km dari Ibu Kota Kabupaten.8 Kabupaten
Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi
3

John Adair, Cara Menumbuhkan Pemimpin ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2007),

23.
4

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat (24).
Muhammad Alfisyahrin, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Jakarta: Pustaka
Obor Indonesia, 2017), 24.
6
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1986), 30.
7
Risa Agustin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Serbajaya, 2009), 575.
8
Kantor Kecamatan Ulu Belu, Profil KecamatanUlu Belu: Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus, 2019, 3.
5

3

Lampung yang merupkan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung
Selatan dan dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 02 tahun 1997
oleh Menteri Dalam Negeri.9
Penegasan judul diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan
"Analisis Hukum Islam Tentang
Pelayanan

E-KTP

(Studi

di

Kepemimpinan

Kecamatan

Ulu

Camat

Belu

dalam

Kabupaten

Tanggamus)" adalah penulis akan meneliti dan menganalisa mengenai
kepemimpinan camat dalam pelayanan E-KTP berdasarkan analisis hukum
Islam.
B. Latar Belakang Masalah
Pandangan Al-Qur'an menjelaskan bahwa pemimpin yang diangkat oleh
masyarakat berada pada posisi menerima amanah sedangkan masyarakat
sebagai pemberi amanah. Ajaran agama mengatur bahwa penerima amanah
pada saatnya nanti harus mempertanggungjawabkan amanahnya kepada si
pemberi amanah, yaitu pada "pengadilan" masyarakat di dunia, dan
"pengadilan" Allah SWT, di Padang Mahsyar nanti. 10 Pemimpin adalah abdi
rakyat dan pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.
Konsekuensinya rakyat wajib patuh pada pemimpin dan ketaatan kepada
pemimpin adalah cerminan ketaatan beragama. Selain itu pemerintah harus me
njamin kebebasan ekspresi dan kritik yang lahir dari rakyat. 11
Pemimpin dalam Al-Qur'an, ada ayat Al-Qur'an yang menggunakan
kata khalifah (pemimpin). Dari ayat tersebut menjelaskan tentang pandangan
9

Ibid., 4.
Ayi Sofian, Etika Politik Islam (Bandung: CV Pustakan Setia, 2012), 336-337.
11
Ibid., 355.
10

4

Islam terhadap seorang pemimpin yang diberi amanat oleh Allah SWT untuk
mengemban suatu tanggung jawab.

َ ي َ َٰ دَ ُاوۥ ُد اَّنا َج َؼلْ َن َٰ َم َخ ِلي َف ًة ِِف ٱ ْ َْل ْر ِض فَب ْح ُُك ت َ ْ َْي ٱمنا ِاس تِبمْ َح ّ ِق َو ََل ثَت ا ِبع ِ ٱمْه ََو ٰى فَ ُي ِض ا
َّل َغن
ِ
.اب َش ِديدٌۢ ِت َما و َ ُسو ۟ا ي َ ْو َم ٱمْ ِح َس ِاب
ٌ ون َغن َسبِيلِ ٱ ا َِّلل مَه ُْم ػَ َذ
َ ُّ َسبِيلِ ٱ ا َِّلل ۚ ا ان ٱ ا َِّل َين ي َ ِضل
ِ

﴾٢٦ )٨٣( : ﴿ص

"(Allah Berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena
akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang
sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka
melupakan hari perhitungan." (Q.S. Shad (38): 26)
Hukum Islam dapat berperan baik sebagai hukum materil ataupun dalam
konteks etika/moralitas hukum. Perkembangan hukum Islam yang semakin
besar dan peran hukum Islam di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia khususnya di dalam konteks hukum.12
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Camat adalah pemimpin dan coordinator
penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan
tugasnya

memperoleh

pelimpahan

kewenangan

pemerintah

dari

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintah.13 Camat berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.14

12

Saifuddin, Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Al-'Adalah,
Vol. 14, No.2, 2017,474.
13
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia,Undang-Undang Desa
Kelurahan Dan Kecamatan (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), 305.
14
Ibid., 311.
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Camat mengemban serangkai tugas dan wewenang yang harus
dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008

Tentang

Kecamatan.

Camat

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan yang meliputi 7 indikator. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008

disebutkan Tugas Camat dalam melaksanakan

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum
dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:
a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan.
b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya.
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di Kecamatan.
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah Kecamatan.
e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota.15
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Camat tersebut sebagai
pelaksana jalannya roda pemerintahan memberikan pelayanan kepada
masyarakat, camat harus memiliki kemampuan serta dapat bekerjasama untuk
mewujudkan tujuan organisasi Kecamatan. Khususnya dalam meningkatkan

15

Ibid., 317.
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pelayanan administrasi E-KTP. Dalam pelaksanaannya Sekcam (Sekretaris
Camat) mempunyai tugas membantu Camat dibidang pembinaan administrasi
dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat
Kecamatan.16
Pelayanan publik ialah hal yang penting dalam perspektif masyarakat
karena dengan adanya pelayanan publik tercipta suatu standar pelayanan
publik yang jelas seperti: bagaimana hak pelayanan yang semestinya diterima,
siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, dan bagaimana bentuk
pelayanan itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik menjadi pijakan dasar bagi pemerintah dalam mengatur prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik agar efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan berjalan
sebagaimana mestinya. Tujuannya untuk memperkuat demokrasi dan hak
asasi manusia, meningkatkan kemakmuran ekonomi, hubungan sosial antara
pemerintah dengan masyarakat.
Pelayanan publik selama ini yang diberikan kepada lapisan masyarakat
bahwasannya proses pelayanan publik di negara kita jauh dari kata
memuaskan.17 Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah
satu tugas dari pemerintah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat selalu mengalami perubahan. Hal tersebut mengakibatkan
meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah. Jenis
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mencakup
16

Asmara Juana Suhardi, dkk “Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja
Pegawai Pada Kantor Camat Bunguran Tengah Kabupaten Natuna” Jurnal Tesis PMIS-UNTANPSIAN (2013), 1-2.
17
Said Saggaf, dkk, Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Makassar: CV
Sah Media, 2018), 167-182.
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semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu
pembuatan E-KTP.18
Pemerintah harus lebih responsif dan akuntabel dalam memberikan
pelayanan agar memuaskan masyarakat. Dengan demikian pelayanan E-KTP
dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang
ditujukan untuk kepentingan umum dan masyarakat yang mengandung adanya
unsur-unsur dari pelaksana pelayanan tersebut. Untuk itu aparatur pemerintah
Kecamatan tentunya lebih meningkatkan ketrampilan dan semangat yang
tinggi sebagai pelayan umum, sehingga pelayanan dapat secara maksimal
diterima

masyarakat. Perlu suatu kepemimpinan yang baik dari seorang

Camat dalam mengatur sehingga aparatur Kecamatan dapat memberikan
pelayanan yang benar-benar baik terhadap masyarakat.
Masalah pelayanan pengurusan E-KTP di Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus yang selama ini masih belum dapat dilaksanakan
secara efektif khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan belum
terlaksana sehingga banyak menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat
setempat. Perlu mendapatkan perhatian serius, karena pengurusan E-KTP
merupakan tugas dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dalam
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sebagai tanggung jawab
pemerintah kecamatan dalam kedudukan sebagai pelayan masyarakat.

18

Ibid., 183.

8

Sesuai dengan data yang ada jumlah pekon yang ada di Kecamatan Ulu
Belu Kabupaten Tanggamus yaitu berjumlah 16 pekon yang dimana masingmasing dipimpin satu kepala pekon disetiap pekon. Dari hasil observasi di
Kecamatan Ulu Belu, peneliti menemukan permasalahan berkenaan dengan
kepengurusan administrasi pembuatan E-KTP yang kurang tertib penyebabnya
yaitu yang pertama tingkat penyebaran penduduk yang jauh, jadi tingkat
penyebaran penduduk yang tidak merata itu menjadi hambatan. Hal-hal yang
menjadi hambatan yaitu kurangnya informasi, akses internet. Kedua kondisi
geografis yang luas dan berbukit sehingga akses yang dilakukan cukup
menyulitkan transportasi penduduk, karena letak jarak dan jalan yang
ditempuh cukup curam dan berkelok karna kondisi geografis yang berbukit.
Ketiga kesadaran masyarakat, masyarakat Ulu Belu kurang menyadari dan
disiplin untuk melakukan pembuatan E-KTP.19
Selaku sekretaris camat di Kecamatan Ulu Belu bapak Syamsul Rizal
membenarkan lamanya proses pembuatan E-KTP disebabkan oleh tiga faktor
tersebut dari 16 pekon di Ulu Belu diantaranya: Pertama tingkat penyebaran
penduduk yang jauh, kedua kondisi geografis, dan ketiga kesadaran
masyarakat. Penduduk yang ada di Kecamatan Ulu Belu sebagian merupakan
penduduk yang bertempat tinggal dipemukiman-pemukiman atau penduduk
yang berjauhan, jadi tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata itu
menjadi hambatan dalam proses pembuatan E-KTP. Hal-hal yang menjadi
hambatan yaitu seperti kurangnya informasi yang seharusnya bisa didapat

19

Ibid., 5.
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secara mudah, tetapi justru sangat sulit bagi masyarakat yang tinggal di
pemukiman-pemukiman.
Akses internet sulit didapatkan, karena tidak semua masyarakat
memiliki alat komunikasi, sinyal yang dijangkau tidak memuaskan maka
untuk melakukan pembuatan E-KTP tersebut sangat sulit. Alat transportasi
masyarakat juga ada yang sebagian memiliki alat transportasi dan ada juga
yang tidak memiliki, kendalanya harus jalan kaki dan harus mengeluarkan
biaya yang lumayan banyak karna jarak yang ditempuh jauh dari kantor
Camat. Maka masyarakat terkadang tidak mementingkan apa yang
dibutuhkan. Kondisi Geografis, Kesadaran masyarakat, masyarakat kurang
menyadari dan disiplin untuk melakukan pembuatan E-KTP karena E-KTP
tersebut wajib dimiliki oleh penduduk warga Negara Indonesia.
Masyarakat Ulu Belu menginginkan pelayanan yang cukup, karna
masyarakat juga berhak memberikan kritik terhadap pemimpin dan perangkat
di kantor Kecamatan Ulu Belu. Dan ingin mendapatkan solusi tentang
masalah ini. Masyarakat merupakan penopang dalam meningkatkan kualitas
kinerja perangkat di Kecamatan. Masyarakat ikut andil dalam mewujudkan
cita-cita yang harus dicapai. Jadi hubungan antara pemimpin dan bawahan
bisa menciptakan kerjasama dan dukungan yang baik. Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam undangundang ini yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
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pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.20
Penulis juga melihat pihak Kecamatan tidak peka terhadap fenomenafenomena yang ada dilapangan. Camat yang dilegitimasikan menjalankan
undang-undang seharusnya bisa melaksanakan pelayanan yang efisien
terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk dilakukan
penelitian yang mendalam tentang kepemimpinan Camat dalam menertibkan
pembuatan E-KTP dan pelayanan terhadap masyarakat di kantor Kecamatan
Ulu Belu, sehingga diharapkan akan diperoleh korelasi tentang kepemimpinan
yang tepat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang
pengurusan administrasi E-KTP.
C. Fokus dan Subfokus Penelitian
Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan
camat dalam menertibkan pembuatan E-KTP di Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus, bagaimana pandangan hukum Islam tentang
kepemimpinan camat dalam pelayanan E-KTP di Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus. Maka penulis hanya memfokuskan penelitian dengan
konsep hukum Islam untuk menghindari kekeliruan judul skripsi.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kepemimpinan camat dalam menertibkan pembuatan E-KTP di
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?
20

3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1,
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2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan camat dalam
pelayanan E-KTP di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?
E. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Objektif
a. Untuk

mengetahui

kepemimpinan

camat

dalam

menertibkan

pembuatan E-KTP di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang
kepemimpinan camat dalam pelayanan E- KTP di Kecamatan Ulu
Belu Kabupaten Tanggamus.
2. Tujuan Subjektif
a. Kajian sesuai disiplin ilmu yang penulis tekuni.
b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (SI)
jurusan siyasah di UIN Raden Intan Lampung.
F. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada
akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis hukum Islam
tentang kepemimpinan camat dalam pelayanan E-KTP (Studi di
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus), dan diharapkan akan
membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada
umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Raden Intan
Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam
menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan
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sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan
memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap analisis hukum
Islam.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada literature yang ada.
beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini,
antara lain sebagai berikut:
1. Skripsi karya Aisya Amini Tanjung dengan judul "Kepemimpinan Camat
Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah."21 (Skripsi, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). Hasil penelitian skripsi ini
yaitu mengenai kepemimpinan camat Natar Kabupaten Lampung Selatan
menggunakan kepemimpinan demokratis, camat mencerminkan seorang
pemimpin yang amanah, adil dan selalu melibatkan pegawai kantor camat
Natar dalam mengambil segala keputusan karena peranan merekan
dianggap sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian dan
tujuan organisasi. Pengangkatan kepala camat dilakukan berdasarkan
kecakapan dan kemampuan yang telah dianggap paling mampu memegang
dan melaksanakan jabatan tersebut hal ini sesuai dengan pemikiran etika
politik Ibnu Taimiyah mengenai pengangkatan kepala negara yang sesuai
(Ashlah).
Persamaan penelitian ini yaitu mengenai kepemimpinan camat sedangkan
perbedaanya adalah menganalisis kepemimpinan camat dalam perspektif
21

Aisya Amini Tanjung, Kepemimpinan Camat Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu
Taimiyah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 59.
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etika Ibnu Taimiyah sedangkan penelitian ini menganalisis tentang
kepemimpinan camat dalam hukum Islam.
2. Jurnal karya Isnawati dengan judul "Strategi Kepemimpinan Camat Dalam
Meningkatkan

Pelayanan

Publik

Di

Kantor

Kecamatan

Gambut

Kabupaten Banjar."22 (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020).
Disimpulkan bahwa Camat sudah menjalankan strategi dengan baik.
Camat menerapkan arah visi strateginya, Camat mengarahkan bawahannya
menuju visi dan strategi yang ditetapkanya, Camat dan pegawainya
bersama-sama mengembangkan nilai dan ikatan dalam bekerja, Camat
memberikan motivasi dan insipirasi. Hambatannya yaitu kurangnya tenaga
atau petugas pelayanan dan kurangnya sarana prasarana yang memadai
serta kurang optimalnya pelayanan masyarakat. Upaya untuk mengatasi
hambatan strategi kepemimpinan Camat dalam meningkatkan pelayanan
publik hendaknya Camat selalu memberi motivasi dan menjadi inspirasi
bagi pegawainya.
Persamaan penelitian ini yaitu mengenai kepemimpinan Camat dan
pelayanan publik. Sedangkan perbedaannya yaitu meneliti masalah
Strategi kepemimpinan Camat dalam meningkatkan pelayanan publik di
Kantor Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dan meneliti masalah
analisis hukum Islam tentang kepemimpinan Camat dalam pelayanan
masyarakat di Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

22

Isnawati, Strategi Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di
Kantor Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan MAB,
2020), 9.
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3. Jurnal karya Marselino Wawoh dengan judul " Kepemimpinan Camat
Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Kecamatan Aertembaga
Kota Bitung."23 (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019). Disimpulkan bahwa
dalam mewujudkan pemeberian layanan yang prima dan mampu
mengakomodasikan kebutuhan masyarakat terhadap pemberian pelayanan
administrasi yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Maka camat harus
memberikan sifat kepemimpinan yang baik serta menjadi teladan.
Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai kepemimpinan Camat.
Sedangkan perbedaannya membahas tentang tugas dan fungsi pokok
dalam melaksanakan kepemimpinan Camat di Kecamatan Aertembaga
Kota Bitung dan kepemimpinan Camat dalam hukum Islam.
4. Skripsi karya Niswatun Nafiah dengan judul "Transparansi Dalam
Pelayanan Publik Di Kecamatan Limbangan (Studi Terhadap Pembuatan
Dokumen Kependudukan KK dan KTP)."24 (Skripsi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). Hasil penelitian ini yaitu
mengenai pelayanan dalam dokumen kependudukan di Kecamatan
Limbangan sudah berjalan baik, dapat dilihat dari kemudahan proses,
kewajaran pelayanan, kejujuran petugas, dan tidak diskriminatif.
Transparansinya terlaksana dengan baik dan mempresentasikan ukuran
yang ada dalam transparansi yaitu akses informasi, partisipasi dan
pengawasan terhadap kebijakan.
23

Marselino wawoh, Kepemimpinan Camat Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsi di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.3, 2019, 6.
24
Niswatun Nafiah, Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Limbangan
(Studi Terhadap Pembuatan Dokumen Kependudukan KK dan KTP), ( Skripsi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 56.
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Persamaan penelitian ini yaitu tentang pelayanan publik sedangkan
perbedaannya yaitu membahas tentang pelayanan dan transparansi
pembuatan dokumen KK dan KTP.
5. Skripsi karya Sri Wahyuni dengan judul "Efektivitas Organisasi Dalam
Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang."25
(Skripsi, Uniersitas Madura, 2017). Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa di Kabupaten Sampang salah satu permasalahan
kualitas pelayanan publik yang banyak mendapatkan sorotan dari
masyarakat adalah kualitas publik dari penyediaan pelayanan e-KTP,
kepemilikan e-KTP sangat penting bagi masyarakat sehingga perlu
pelayanan yang lebih memuaskan.
Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang pelayanan eKTP sedangkan perbedaan mengenai efektivitas organisasi dalam
pelayanan

e-KTP

dan

kepemimpinan

camat

dalam

menertibkan

pembuatan e-KTP.
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field
research) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan atau
penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.

25

Sri Wahyuni, Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang, (Skripsi, Uniersitas Madura, 2017), 53.
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Dimana penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus.26
2. Sifat Penelitian
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif
merupakan penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala,
fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai
populasi atau daerah tertentu.27
3. Sumber Data
a. Data primer
Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung
dari sumber datanya.28 Data primer disebut juga sebagai data asli atau
data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data
primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik
yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer
antara lain observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan di
Kecamatan Ulu Belu Kabuapaten Tanggamus.
b. Data sekunder
Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber
yang telah ada. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data

26

Bungaran Antonius Simanjuntak, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2009), 12.
27
Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2103),
124.
28
Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015), 67.
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sebagai pelengkap.

29

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai

sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Yang mempunyai
hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Digunakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.30 Seluruh individu yang menjadi wilayah penelitian
akan dikenai generalisasi. Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah 25 meliputi 9 perangkat pemerintahan
Kecamatan, 8 pekon di Kecamatan Ulu Belu dan 8 masyarakat di
Kecamatan Ulu Belu.
b. Sampel
Dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi
sebagai narasumber, atau partisipan, informan dalam penelitian.31
Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik Purposive sampling teknik ini digunakan untuk
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.32 Sampel dalam
penelitian 25 melibatkan perangkat pemerintahan Kecamatan 1

29
30

231.

31
32

Ibid., 68.
Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2018),
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta , 2020), h.91.
Ibid., 233.
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Camat, 1 Sekcam, 1 UPT capil, 6 orang tenaga kerja sukarela, 8
kepala pekon, 8 masyarakat.
5. Pengumpulan Data
a. Wawancara
Digunakan sebagai teknik pengumpulan data peneliti ingin melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap
muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber maka
diperlukan bantuan alat-alat yaitu buku catatan, tape recorder, camera.
Peneliti melakukan wawancara dengan 9 perangkat Kecamatan UIlu
Belu, 8 kepala pekon Kecamatan Ulu Belu, 8 masyarakat Kecamatan
Ulu Belu.
b. Observasi
Metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan
berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data
observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga
dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.
Teknik ini bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses
kerja, dan gejala-gejala alam.
c. Dokumentasi
Metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada
subjek penelitian, dokumentasi ini salah satu jenis pengumpulan data
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untuk meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan
analisis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang.33
6.

Pengolahan Data
a. Penyeleksian data, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan
data, serta kejelasan data. Pemeriksaan kembali sebuah data yang
diperoleh dari lapangan setelah melakukan penelitian sesuai dengan
objek yang dipilih dan dibahas.
b. Klasifikasi data, yaitu

data yang telah diseleksi selanjutnya

mengelompokkan data dan dipila-pila sesuai dengan jenisnya dan hub
ungan pokok bahasan.
c. Sistematika penulisan, yaitu data yang telah diklasifikasikan
kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan
secara sistematis.34
7. Analisis Data
Analisis

data

kualitatif

adalah

proses

memilih,

memilah

dan

mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga diperoleh
pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang
bersifat deskriptif, kategorisasi dan pola-pola hubungan antar kategori dari
obyek yang diteliti.35

33

Jonathan Sarwono, Pintar Menulis Karya Ilmiah, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010),

h.34.
34
35

Ibid., 36.
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta , 2020), 131.
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I. Sistematika Pembahasan
Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari
lima bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I :

Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi
dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode
penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II :

Kepemimpinan Camat dalam Hukum Islam serta Teori tentang
pelayanan publik yang meliputi: teori tentang kepemimpinan,
konsep kepemimpinan, konsep kepemimpinan dalam Islam,
tujuan dan tugas pemimpin (Imamah), konsep pelayanan publik,
asas-asas pelayanan publik, nilai etika dalam pelayanan publik,
konsep pelayanan publik dalam Islam.

Bab III :

Gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian
yang meliputi: gambaran umum kecamatan Ulu Belu, kondisi
geografis kecamatan Ulu Belu, visi dan misi kecamatan Ulu Belu,
data penduduk kecamatan Ulu Belu, data kepala pekon kecamatan
Ulu Belu, data rekapitulasi perekaman E-KTP.

Bab IV :

Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat dalam
Pelayanan E-KTP (Studi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten
Tanggamus):
pembuatan

kepemimpinan
E-KTP

di

Camat

Kecamatan

dalam
Ulu

Belu

menertibkan
Kabupaten
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Tanggamus dan pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan
Camat dalam pelayanan E-KTP di Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus.
Bab V :

Penutup yang meliputi: simpulan dan rekomendasi.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan dalam Islam
1. Konsep Kepemimpinan dalam Islam
Para ulama fikih dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi
ulil amri. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan
Abdullah bin Abbas: "Ulil amri adalah para ulama". Dalam riwayat lain
dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: " Mereka adalah para pemimpin." Ini
riwayat yang kedua dari Ahmad. Ibnu Taimiyah berkata: "Ulil amri
adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah
orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang
memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu
pengetahuan dan teologi, ulil amri ada dua macam, yaitu ulama dan
umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila
mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula."36
Syaikh Mahmud Syaltut berkata: "Ulil amri adalah para ahli pikir
yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam
membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap
kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka
sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan itihad atau apa
yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan
argumentasi. Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan ulil amri

36

Farid Abdul Khalid, Fikih Politik Islam,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 83.
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dengan: "Mereka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah
ada dua golongan:
a. Ulil amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti).
b. Ulil amri keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan
nama dewan legislatif dan eksekutif.
Pengarang Tafsir Al-Manar berpendapat bahwa Alquran menyebut
orang-orang yang mewakili rakyat itu dengan "ulil amri", yakni orangorang yang memikul tanggung jawab urusan-urusan rakyat yang menjadi
rujukan mereka dalam kemaslahatan mereka, dan mereka merasa tenteram
dengan mengikuti mereka. Namun, ketika pemerintahan menyimpang dari
sebab-sebab musyawarah, sebagian besar ulama menyatakan ulil amri itu
adalah individu umara dan sultan atau raa, sekalipun mereka zalim.
Sedangkan sebagian lagi berkata:"Mereka adalah para ulama mujtahid
dalam bidang fikih secara khusus".
Ulil amri di zaman kita sekarang ini adalah para ulama besar, para
komandan militer, para hakim, para konglomerat, para petani, dan orangorang yang bergerak di bidang kemaslahatan umum. Juga para ketua
partai, para cendikiawan, para dokter, dan para pengacara yang dipercaya
oleh rakyat dalam memperjuangkan kemaslahatan mereka dan menjadi
rujukan mereka dalam setiap kesulitan di mana pun mereka berada. 37
Dalam pandangan Islam, kata (imamah) biasanya diidentikkan dengan

37

Ibid., 85.
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khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinn tertinggi
dalam negara Islam.
Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan
khilafah lebih populer peggunannya dalam masyarakat Sunni. Kelompok
Syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran
agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian, beberapa pemikir
Sunni menggunakan terminlogi imamah untuk pembahasan tentang
khilafah. Penegakan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha,
mempunyai dua fungsi, yaitu pertama memelihara agama Islam dan
melaksanakan hukum-hukumnya, kedua menjalankan politik kenegaraan
dalam batas-batas yang digariskan Islam. Fungsi religius dan fungsi politik
imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya
terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Dalam praktiknya, para
khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama
dan pemimpin politik.38
2. Tugas dan Fungsi Pemimpin (Imamah)
Tugas-tugas Imam (Khalifah) ada sepuluh tugas yang harus
dilakukan seorang imam (khalifah):
1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang
establish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau
orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan
hujjah kepadanya, menerangkan

38

yang benar kepadanya, dan

Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 149.
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menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar
agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat
terlindungi dari usaha penyesatan.
2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan
menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar
keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak
sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia
dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke tempat mana pun dengan
aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4) Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi laranganlarangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan
melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan
perusakan terhadapnya.
5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan
kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan
celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau
menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan
orang Muslim (Mu'ahid).
6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia
dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum
Muslimin (ahlu dzimmah), agar hak Allah Ta'ala terealisir yaitu
kemenangann-Nya atas seluruh agama.
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7) Mengambil fai (Harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa
pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at
secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dapkasa.
8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas
neagara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat
pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan
orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar
tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan
dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10) Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginpeksi
keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi
agama. Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang
lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut
ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat,
dan menipu penasihat. 39
Fungsi kepemimpinan dalam Islam, yakni sebagai berikut:
a. Membangkitkan minat dan perhatian yang tinggi kepada bawahan
tentang tugasnya.
b. Menyampaikan ide, gagasan, trobosan kepada yang lain.
c. Mempengaruhi serta menggerakkan orang lain untuk mengikuti
apa yang telah diarahkan.
39

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan
Negara Dalam Syariat Islam (Bekasi: Darul Falah, 2006), 23-24.
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d. Menciptakan perubahan secara efektif.
3. Ciri-Ciri dan Syarat-Syarat Kepemimpinan dalam Islam
Pemimpin dalam Islam mempunyai bebarapa ciri-ciri, di antaranya:
a. Niat yang ikhlas.
b. Laki-laki.
c. Tidak meminta jabatan.
d. Berpegang dan konsistan pada hukum Allah.
e. Memutuskan perkara dengan adil.
f. Senantiasa ada ketika diperlukan.
g. Menasehati rakyat.
h. Tidak menerima hadiah.
i. Mencari pemimpin yang baik.
j. Lemah lembut.
k. Tidak meragukan rakyat.
l. Terbuka untuk menerima idea dan kritikkan.
Syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam
a. Tidak ambisius menjadi khalifah.
b. Harus berakidah murni.
c. Taat beribadah.
d. Berakhlak mulia.
e. Istiqomah dalam pendiriannya.
f. Rela berkorban demi Islam.
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g. Memiliki ilmu yang luas, khusunya tentang syariat Islam. 40
4. Konsep Kepemimpinan di dalam Masyarakat Islam
Seorang pemimpin atau pemerintah bertanggung jawab penuh
untuk menyejahterakan rakyatnya. Jika ada rakyat yang hidup menderita
dan serba kekurangan, bahkan mati dalam kondisi menanggung utang,
sementara keluarganya tidak mampu membayarnya, negara dengan
insttitusi keluarganya mesti memberikan bantuan dan santunan, bahkan
mengambil alih utang tersebut sebagai tanggung jawab. 41 Kepemimpinan
merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Sejarah
kepemimpinan dimulai sejak Nabi Adam as diciptakan. Hal ini dikuatkan
dengan firman Allah yang berbunyi:

َوا ْذ كَ َال َرت ُّ َم نِلْ َملَ َٰ ٓئِ َك ِة ا ِ ّّن َجا ِػ ٌل ِِف ٱ ْ َْل ْر ِض َخ ِلي َف ًة ۖ كَامُ ٓو۟ا َٱ َ َْت َؼ ُل ِفهيَا َمن يُ ْف ِسدُ ِفهيَا
ِ
.ون
َ َوِي َْس ِف ُم ٱ ّ ِل َما ٓ َء َو َ َْن ُن و ُ َس ّب ُِح ِ َِب ْم ِدكَ َوه ُ َل ِّد ُس َ ََل ۖ كَ َال ا ِ ّ ّٓن َٱ ْػ َ َُل َما ََل ثَ ْؼلَ ُم
ِ
﴾۰۳ )٢(: ﴿امبلرة
"Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, "aku
hendak menjadikan khalifah di bumi."Mereka berkata, "Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di
sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?"
Dia berfirman, "Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
(Q.S.Al-Baqarah (2): 30)
Ayat di atas menjelaskan tentang fungsi utama manusia sebagai
khalifah di muka bumi, Nabi Adam as sebagai manusia pertama di muka
bumi mendapat tugas dari Allah sebagai pemegang amanah kepemimpinan
tersebut. Dari Nabi Adam as, proses kepemimpinan terus berlanjut sampai
kepada keturunan dan cucu-cucu beliau, bahkan sampai saat ini. Dengan
40
41
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demikian, kepemimpinan merupakan sunatullah yang terus berlaku di
muka bumi. Dalam ajaran Islam kepemimpinan dalam komunitas muslim
merupakan suatu keniscayaan, bahkan Rasulullah saw mengingatkan
dalam batas dan wilayah yang sangat kecil yaitu dalam perjalanan,
sebagaimana sabda beliau yang artinya: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah
ra berkata, Rasulullah saw bersabda, "Apabila ada tiga orang berpergian
bersama-sama maka hendaklah mereka memilih salahseorang di antara
mereka untuk menjadi pemimpin rombongan." (HR. Abu daud)42
5. Fungsi Kepemimpinan dalam Islam
Fungsi yang bersifat strategis yaitu sebagai berikut:
1. Fasilitor yang membantu tercapainya sasaran dan tujuan kelompok.
2. Dinamisator yang menggerakkan dan memotori kelompok menuju
sasaran yang ingin dicapai.
3. Moral Force atau kekuatan moral yang mampu menjaga kohesi
kelompok dan menyelesaikan konflik serta perselisihan yang terjadi di
dalam jamaah.43
Fungsi operasionalnya yaitu sebagai berikut:
1. Organisator yang mengorganisir dan mengatur relasi dan keterikatan
antar individu atau kelompok.
2. Manajer yang memenejeri berbagai potensi yang ada dalam kelompok
untuk kemudian dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kelompok.

42

Raihan, Konsep Kepemimpinanan Di Dalam Masyarakat Islam, Jurnal Al-Bayan,
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3. Administrator yang menata, menjaga, mengealuasi hasil-hasil yang
sudah dicapai oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih jauh
lagi. 44
Seseorang pemimpin akan efektif dalam menjalankan tugasnya apabila
memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1. Memiliki sasaran yang jelas dan yakin bahwa dirinya mampu
melaksanakan keyakinan itu kemudian ditransformasikan kepada
orang yang dipimpinnya.
2. Tenang dan mampu menahan diri apapun yang dihadapi seorang
pemimpin dia harus tenang dan menahan diri, hal ini dicontohkan oleh
Abu Bakar RA.
3. Bertanggung jawab artinya seorang pemimpin harus merasa bahwa apa
yang diembannya itu adalah dari Allah dan dari ummat, sehingga
mendorongnya untuk melaksanakan kepemimpinannya dengan baik.
4. Mengenali staf dan anggotanya hal ini karena akan memberi pengaruh
yang sangat besar pada kerjasma dan akan memberikan motivasi
kepada anggotanya untuk bekerja lebih baik dan berinovasi.
5. Cekatan dan inovatif (Mubadarah dan ibdaa'i) artinya seorang
pemimpin yang efektif harus cepat dan tegas dalam mengambil
tindakan.
6. Memberi keteladanan dan contoh karakteristik ini telah memberikan
pengaruh yang kuat pada efektifitas kepemimpinan seseorang. 45

44
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6. Kriteria Kepemimpinan dalam Perspektif Alqur'an
a) Beriman
Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal
shaleh yang tidak lalai akan perintah Allah Swt dan melanggar batasbatasnya. Kriteria beriman ini merujuk dalam Q.S.Al-Anbiya: 73
dalam ayat tersebut melalui kisah Ibrahim yang meminta keturunan,
kemudian Allah memberikannya keturunan pada Nabi Ibrahim.
Kemudian Allah ingin menjadikan keturunan Nabi Ibrahim menjadi
seorang khalifah atau pemimpin. Allah menunjukkan bahwa seorang
khalifah akan diberikan amanah atau tugas yang harus diemban.
Beriman disini artinya ialah percaya, yakin mengaku serta mengamal
kan seluruh perkara yang tercakup dalam Rukun Iman. Maknanya
bahwa arti beriman yang pertama sekali percaya kepada Allah swt,
didalam diri seseorang pemimpin harus menjalankan semua perintah
Allah dan menjauhi larangan-Nya.46
b) Adil dan amanah
Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata adilun yang berarti
sama dengan seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang
benar, berpegang pada kebenaran. Menurut ilmu akhlak ialah
meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima
sesuatu sesuai haknya dan menghukum yang jahat sesuai dengan
45

Ibid., 126.
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kesalahan

dan

pelanggarannya.

Sedangkan

amanah

artinya

menyampaikan pada yang berhak untuk menerimannya tidak
mensalahgunakan atau tidak curang baik itu amanah yang bersifat
materi ataupun non materi.47
c) Memiliki kepribadian menyerupai rasul
Artinya memiliki perilaku dan kepribadian yang hampir menyerupai
Rasul. Nabi Muhammad beliau adalah pemimpin negara yang mampu
mempersatukan semua kelompok etnis, suku, dan penganut agamaagama ketika membangun negara Madinah, ini berarti bahwa termasuk
kriteria pemimpin yang diharapkan adalah memiliki sikap tasamuh
(toleran).48
H. Veithzal Rivai mengemukakan bahwa ada lima gaya kepemimpinn
dalam Islam diantaranya:
a) Birokratis yaitu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan keterikatan
terus-menerus

kepada

aturan-aturan

organisasi.

Pada

gaya

kepemimpinan ini menganggap bahwa kesulitan akan bisa diatasi
apabila orang-orangnya sadar akan peraturan, kompromi merupakan
suatu ciri dalam mengambil keputusan.
b) Permisif yaitu pemimpin mempunyai keinginan agar yang berada pada
kelompok tersebut semuanya merasa puas. Gaya ini menganggap
bahwa orang-orang merasa puas dengan dirinya ataupun kinerjanya,

47
48

Ibid., 125.
Ibid., 127.

33

maka organisasi tersebut akan berfungsi dengan baik, koordinasi
merupakan hal utama dalam gaya ini.
c) Partisipatif yaitu kepemimpinan yang ditandai bahwa cara untuk
memotiasi seseorang adalah dengan melibatkan langsun g orang
tersebut dalam mengambil keputusan. Hal ini diharapkan akan
menciptakan rasa memiliki sasaran dan tujuan bersama. Masalahnya
adalah kemungkinan lambatnya tindakan dalam menangani masa-masa
kritis.
d) Lissez-faire gaya ini sama sekali bukan merupakan kepemimpinan.
Gaya ini membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya,
pemimpin hanya melaksanakan fungsi pemeliharaan saja, gaya ini
kadang-kadang dipakai oleh pemimpin yang sering berpergian atau
yang hanya bertugas sementara.
e) Otokratis gaya ini ditandai dengan ketergantungan kepada yang
berwenang dan biasanya menganggap bahwa orang-orang tidak akan
melakukan apa-apa kecuali jika diperintahkan. Gaya ini tidak
mendoron adanya pembariuan. Pemimpin menganggap dirinya sangat
diperlukan, keputusan dapat dibuat dengan cepat.49
Dalam kitab Al-Ahkam Sulthoniyah dijelaskan tentang "Tiga syarat yang
wajib dipenuhi pemimpin yaitu sebagai berikut:"
1. Memilik Kredibilitas pribadi atau keseimbangan (al-adalah)untuk
memenuhi kriteria.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui
siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara
dengan syarat-syaratnya.
49
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3. Mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat
memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala
negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat
kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.50
Dalam kitab Fiqih Islamiyah dijelaskan tentang "Orang yang paling layak
untuk memangku sebuah jabatan dan cara menyempurnakannya."
Hal terpenting dalam masalah ini adalah mengetahui orang yang paling
layak untuk memangku suatu jabatan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan
mengetahui tujuan diselenggarakannya kekuasaan dan cara merealisasikan
tujuan tersebut, Apabila tujuan dan cara untuk merealisasikannya telah
diketahui, maka perkara tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu, tatkala
tujuan keduniawian mendominasi diri sebagian besar para raja dibanding
tujuan akhirat dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka mereka akan
memprioritaskan orang-orang yang dapat membantu mereka meraih tujuan
tersebut untuk memangku jabatan dalam dalam pemerintahan mereka. Dan
raja yang bertujuan mencari kekuasaan akan condong untuk
memprioritaskan orang yang dapat memperkokoh kekuasaannya. Dan di
antara tuntunan Nabi adalah memposisikan seorang imam yang memimpin
shalat jum'at, memimpin jama'ah serta memberi khutbah kepada kaum
muslimin sebagai pemimpin perang yang mewakili raja dalam mengatur
pasukan. Oleh karena itu, ketika Nabi mendorong Abu Bakar untuk
(memimpin) shalat, maka kaum muslimin memprioritaskannya untuk
memimpin perang dan dalam berbagai urusan yang lain.51
Dalam kitab Siyasah Syar'iyyah dijelaskan tentang "Al-imamah al-uzmaa
(kepemimpinan tertinggi), khilafah, atau imaaratul mu'miniin, semuanya
memerankan arti yang sama dan menunjukkan pengertian sebuah fungsi
yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi. Ulama Islam memberikan
sejumlah definisi yang redaksinya hampir mirip dan maknanya kurang lebih
sama, dengan catatan bahwa tidak disyaratkan harus ada label khilafah.
Yang penting adalah adanya negara yang diperankan oleh orang yang
menangani urusan-urusannya, mengurusi perkara-perkaranya, serta
melindunginya dari gangguan musuh."52
Dalam kitab Siyasah Syar'iyyah "Kaidah Tindakan Pemimpin Terhadap
Rakyat Harus Mengikuti Kemaslahatan". Tindakah pemimpin terhadap
rakyat harus mengikuti kemaslahatan (tasharruf Al-imam 'ala ar-raiyyah
manuth bi-l-maslahah) kaidah ini adalah sebuah kaidah yang disepakati
oleh para imam syariat. Pernayataan Imam As-Sayuthi dan Imam Syafi'i
50
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mengenai kaidah ini "Dia menyatakan bahwa kaidah ini dinaskan oleh
Imam Syafi'i. Dia menyatakan, "kedudukan pemimpin bagi rakyatnya
adalah seperti kedudukan wali bagi anak yatim."
Dalam kitab Al-Ahkam Sulthoniyah "Kewajiban mengangkat pemimpin"
Kepemimpinan negara ini wajib diadakan maka kewajibannya adalah wajib
kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan.53
Dalam buku Leadership "Bennis dan Nanus telah mengidentifikasi melalui
penelitian ekstensif mereka, lima mitos yang umumnya dipercayai seputar
kepemimpinan."
1. Kepemimpinan adalah keterampilan langka. Tidak yakin, meskipun
pemimpin yang hebat mungkin jarang, setiap orang memili potensi
kepemimpinan, yang lebih penting, orang-orang mungkin menjadi
pemimpin dalam satu organisasi dan memiliki peran yang cukup biasa
di organisasi lain, peluang kepemimpinan berlimpah dan dapat
dijangkau oleh kebanyakan orang.
2. Pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Bahwa kapasitas dan kompetensi
utama kepemimpinan dapat dipelajari, dan kita semua mampu belajar.
3. Pemimpin itu karismatik. Kepemimpinan hanya ada dipuncak
organisasi.
4. Semakin besar organisasi, semakin banyak peran kepemimpinan yang
mungkin dimilikinya.
5. Pemimpin mengontrol dan mengarahkan, Kepemimpinan bukanlah
pelaksanaan kekuasaan sebagai pemberdayaan orang lain. 54
Dalam buku The Leadership Hanbook 26 "Citra pemimpin adalah
seseorang yang berdiri sendirian di atas puncak gunung, memandang
orang-orangnya di bawah. Pemimpin yang baik membawa orang lain
hingga ke puncak, mengangkat orang lain kejenjang baru adalah syarat
pemimpi yang efektif."55
Dalam buku Contemporary Leadership Theories."Kepemimpinan sebagai
kualitas."
Kepemimpinan tidak dapat diamati secara langsung. Individu dalam
kelompok mencatat perilaku anggota kelompok lain atau menyimpulkan
perilaku tertentu dari efek yang diamati. Dalam modelnya, Calder
menjelaskan proses atribusi dan memberikan jawaban mengapa atribut
tertentu dianggap sebagai kualitas kepemimpinan. Model terdiri dari dua
tahap. Pada tahap pertama seorang anggota kelompok mengamati perilaku
anggota lainnya, perilaku tersebut dapat diamati baik secara langsung atau
53
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dapat disimpulkan dari efek yang diamati. Pada tahap kedua anggota
kelompok menyimpulkan dari perilaku yang diamati pola perilaku tambahan
(tidak secara langsung diamati).56
Dalam buku Primal Leadership "Kompetensi Kecerdasan Emosi:
Wahana Primal Leadership."
Bahwa penggunaan humor oleh para pemimpin yang sukses berkorelasi erat
dengan kompetensi kecerdasan emosi yang telah ditemukan sebagai kunci
bagi kinerja superior seorang pemimpin.57
Dalam buku "Leaderss Eat Last " Menjadi pemimpin adalah seperti
menjadi orangtua dan perusahaan adalah keluarga.58
Teori Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan
pembuat

keputusan.

Para

ahli

manajemen

berpendapat

bahwa

kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan
organisasi mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala sosial
yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkelompok. Kepemimpinan
merupakan titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan
organisasi.59 McFarlin dan Sweeney, kepemimpinan yang berhasil
bergantung pada perilaku, keterampilan, dan tindakan yang tepat. Para
pemimpin

menggunakan

keterampilan

teknis,

jenis

keterampilan

keterampilan

yang

manusiawi,

dan

berbeda

yaitu

keterampilan

konseptual.
Meskipun

ketiga keterampilan itu dalam prakteknya saling

berkaitan, ketiganya dapat diuraikan secara terpisah yaitu: satu,
56
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keterampilan teknis mengacu pada pengetahuan dan keterampilan
seseorang dalam salah satu jenis proses atau teknik. Keterampilan ini
merupakan ciri yang menonjol dari prestasi kerja pada tingkat operasional,
namun

pada

saat

pegawai

dipromosikan

pada

tanggung jawab

kepemimpinan, keterampilan teknis mereka secara prposional menjadi
kurang penting, dua, keterampilan manusiawi adalah kemampuan bekerja
secara efektif dengan orang-orang dan membina kerja tim.
Setiap pemimpin pada semua tingkat organisasi memerlukan
keterampilan manusiawi yang efektif dan merupakan bagian penting dari
perilaku pemimpin, tiga, keterampilan konseptual adalah kemampuan
untuk berpikir dalam kaitannya dengan model, kerangka, hubungan yang
luas, seperti rencana jangka panjang dan keterampilan ini menjadi semakin
penting dalam pekerjaan managerial yang lebih tinggi. Hemhill & Coons
mendefinisikan kepemimpinan sebagai perilaku dari seorang individu
yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang
ingin dicapai bersama. Sementara menurut Herold Koontz kepemimpinan
adalah seni/kemampuan untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan
seseorang individu atau kelompok ke arah pencapaian tujuan yang
diharapkan. Menurut Gibson bahwa kepemimpinan adalah sebuah usaha
untuk menggunakan pengaruh guna memotivasi orang-orang dalam
menyelesaikan beberapa tujuan.60
1) Ciri-Ciri Pemimpin

60
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Untuk mewujudkan seseorang menjadi pemimpin yang ideal
dibutuhkan syarat-syarat yang tergambarkan dalam bentuk ciri-ciri
yang termiliki. Adapun ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin yaitu
sebagai berikut:
a. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya
kompetensi yang dimilikinya sangat berguna untuk diterapkan
pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak
serta pakar khususnya.
b. Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan
dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap
permasalahan tersebut.
c. Mampu menerapkan konsep "The right man and the right place"
secara tepat dan baik. The right man and the right place adalah
menempatkan orang sesuai dengan tempatna dan kemampuan atau
kompetensi yang dimilikinya. Artinya, pemimpin adalah yang bisa
melihat setiap potensi tersebut sesuai pada tempatnya. 61
2) Nilai-nilai kepemimpinan
Menurut Brantas, kepemimpinan tidak dapat terlepas dari nilai-nilai
yang dimiliki oleh pemimpin seperti diungkapkan oleh Guth dan
Taguiri.
a. Toretas, yaitu nilai-nilai ang berhubungan dengan usaha mencari
kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional.
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b. Ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang
penuh keindahan, menikmati setiap pariwisata untuk kepentingan
sendiri.
c. Sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak mem
ementingkan diri sendiri.
d. Politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetisi sebagai
faktor yang sangat vital dalam kehidupannya.
e. Religius, selalu menghubungkan setiap aktiitas dengan kekuasaan
Sang Pencipta.
3) Kepemimpinan dan perilaku
Dalam mengembangkan dan memajukan suatu organisasi manajer
dengan pengaruh kepemimpinan yang dimilikinya berkewajiban untuk
memahami perilaku setiap karyawan yang berada di lingkungan
kerjanya. Karena itu dalam mewujudkan suatu perilaku yang
diinginkan

oleh

konsep

manajemen

maka

seorang

manajer

mengharuskan untuk mempergunakan kekuatannya. Richard L. Daft
menjelaskan ketiga bentuk kekuatan:
a. Kekuatan legitimasi
Kekuatan yang berasal dari posisi manajemen formal dalam sebuah
organisasi dan otoritas yang diberikan padanya disebut kekutan
legitimasi (legitimate power).
b. Kekuatan penghargaan
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Jenis kekuatan lain adalah kekuatan penghargaan (reward power),
berasal dari otoritas untuk memberi penghargaan kepada orang
lain.
c. Kekuatan koersif
Kebaikan kekuatan penghargaan adalah kekuatan koersif (coercive
power), ini mengacu pada otoritas untuk menghukum atau
merekomendasikan hukuman.62
4) Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi pemimpin
a. Tradisi/warisan: seseorang menjadi pemimpin karena warisan/
keturunan misalnya raja atau ratu Inggris dan Belanda.
b. Kekuatan pribadi baik karena alasan fisik maupun karena
kecakapannya.
c. Pengangkatan atasan: seseorang menjadi pemimpin karena
diangkat oleh pihak atasannya.
d. Pemilihan: seseorang menjadi pemimpin karena berdasarkan
konsep penerimaan/ acceptance theory menjadi pemimpin dan
mentaati instruksi.63
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Pelayanan
Publik
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa
tujuan pelayanan publik antara lain64:
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a) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.
b) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
c) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
Undang-Undang Pelayanan Publik UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik. Menurut Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud
dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.
Dalam Pasal 4 mengenai penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a. Kepentingan umum
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau
golongan.
b. Kepastian hukum
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan
pelayanan.
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c. Kesamaan hak
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi.
d. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
e. Keprofesioanalan
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan
bidang tugas.
f. Partisipatif
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
h. Keterbukaan
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan
memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
i. Akuntabilitas
Prosespenyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta
keadilan dalam pelayanan.
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k. Ketetapan waktu
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan
standar pelayanan.
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat mudah dan terjangkau.65
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1
Tentang Administrasi Kependudukan
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Administrasi Kependudukan
adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan
sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan
pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta
memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen
kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif
Pemerintahan dan pemerintah daerah.66
E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)
Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional,
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
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hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan

status

pribadi

dan

status

hukum

atas

setiap

Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk dan Warga
Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Bahwa dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan
sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang
profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak
diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan
prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 14 '' Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang
dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri
yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
Fungsi dan Keunggulan E-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 adalah sebagai berikut:67
a. Fungsi E-KTP
1. Sebagai identitas jati diri.
2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat E-KTP lokal
untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank dan sebagainya.
3. Mencegah E-KTP ganda dan pemalsuan E-KTP.
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program
pembangunan.
67
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b. Keunggulan E-KTP
1.

Identitas Jati diri tunggal.

2.

Tidak dapat dipalsukan.

3.

Tidak dapat digandakan.

4.

Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (Evoting).

1. Kepemimpinan Camat
Kepemimpinan Camat merupakan salah satu bagian dari kepemimpinan
sektor publik yang ada di tingkat pemerintahan kecamatan. Dengan melihat
adanya tugas dan tanggung awab seorang camat yang demikian besar dalam
menjalankan roda pemerintahan kecamatan, maka tidak salah jika camat perlu
mengembangkan perannya sebagai pemimpin di kantor camat. Terlebih
dalam mencapai tujuan camat perlu mendayagunakan, mengarahkan dan
memotivasi serta melakukan aktifitas yang positif kearah pencapaian tujuan
organisasi kecamatan. Dalam hal ini ada kaitannya antara kepemimpinana
camat dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di kantor camat. 68
Daerah Kecamatan merupakan pembagian wilayah administrati di bawah
daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Camat. Dalam
menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh pegawai perangkat Kecamatan dan
bertanggungjawab

kepada

Bupati/Walikota

melalui

seketris

daerah

Kabupaten/Kota. Oleh karena memiliki kedudukan tertinggi di kantor
Kecamatan, Camat merupakan pemimpin dalam organisasi Pemerintah
68
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Kecamatan. Dengan demikian, seorang Camat dituntut memiliki fungsi
kepemimpinan dalam membawa dan mempengaruhi bawahannya agar mampu
bekerja sama demi mencapai tujuan instansi/organisasi. 69
Tipe kepemimpinan camat dalam penelitian ini akan di ukur berdasarkan
beberapa indikator yang mengacu pada pendapat Evans dan House:
a. Kepemimpinan Direktif
Kepemimpinan tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang otokratis
dari Lippit dan White. Bawahan tahu dengan pasti apa yang diharapkan
darinya dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam
model ini tidak ada partisipasi dari bawahan.
b. Kepemimpinan yang mendukung (Supportive leadership)
Kepemimpinan tipe ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri,
bersahabat, mudah didekati dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang
murni terhadap para bawahannya.
c. Kepemimpinan Partisipatif
Kepemimpinan tipe ini pemimpin berusaha meminta dan menggunakan
saran-saran dari para bawahannya namun pengambilan keputusan masih
tetap berada padanya.70
2. Konsep Camat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan, menurut pasal 1 berbunyi "Camat atau sebutan lain adalah
pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
69
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kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.71
3. Tugas dan Fungsi Camat
Menurut Pasal 15 Tugas dan wewenang Camat adalah Camat
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
a. Mengoordinasikan kegiatan pmberdayaan masyarakat.
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum.
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarna dan fasilitas pelayanan umum.
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau
keluarahan.72
Menurut Pasal 22 Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 ayat (10 huruf g), meliputi:
71
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a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan.
b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal

di

wilayahnya.
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di kecamatan.
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan.
e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan kepada Bupati/Walikota.73
D. Teori Pelayanan Publik
1. Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan
cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal
agar

terciptanya

kepuasan

dan

keberhasilan.

Setiap

pelayanan

menghasilkan (produk), baik berupa barang ataupun jasa. Hasil pelayanan
berupa jasa tidak dapat diinventarisasi, tidak dapat ditumpuk atau
digudangkan melainkan hasil tersebut diserahkan secara langsung kepada
pelanggan atau konsumen. Dalam hal pelayanan diberikan dengan tidak
optimal maka pelayanan tidak dapat diulangi, karena pelayanan diberikan
secara langsung kepada pelanggan. 74
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Konsep pelayanan menurut Lovelock dan Wright (1999:5)
dimaknai sebagai, jika diinterpretasikan bahwa pelayanan merupakan
aktivitas yang ditawarkan kepada pihak lain. Pelayanan bersifat intangible,
artinya pelayanan tidak dapat dilihat, dicium, didengar, atau diraba
sebelum dibeli dan dikonsumsi. Dengan demikian pelayanan tidak dapat
dimiliki oleh pihak yang menerima. Pelayanan merupakan aktivitas
ekonomi yang menghasilkan nilai dan memberi keuntungan kepada
pelanggan. Pelayanan publik didefinisikan oleh Roth (1987) pelayanan
publik yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang
dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang jasa
kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau
organisasi. Pelayanan publik yang responsif berarti pelayanan yang
diberikan harus mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan mencari
cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara wajar.75
2. Kualitas Pelayanan Publik
Penetapan kualitas pelayanan dielaborasi dalam tiga sudut
pandang. Pertama pengaruh kebijakan pemerintah yang melaksanakan
mandat dari masyarakat untuk melayani (amanah). Kedua, kualitas yang
ditetapkan. Ketiga, penilaian terhadap birokrasi yang melakukan
pelayanan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu
diperhatikan komponen-komponen pelayanan, yang meliputi:
a) Prosedur pelayanan
75

Deddy Mulyadi, Hendrikus T. Gedeona, Muhammad Nur Afandi, Administrasi Publik
Untuk Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2018), 35.
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Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.
b) Waktu penyelesaian
Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan
penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c) Biaya pelayanan dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk
rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.
d) Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
e) Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.
f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku
yang dibutuhkan.
Dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima
dibutuhkan adanya organisasi pelayanan publik. Organisasi yang
memberikan pelayanan publik yang prima memiliki karakteristik sebagai
berikut:
a) Setiap anggota/pegawai memahami tujuan organisasi dan mengerti
peranan masing-masing dalam proses operasional organisasi.
b) Menghargai keberadaan setiap orang dalam organisasi dan memberi
kesempatan dan dorongan untuk mengembangkan potensi masingmasing.
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c) Fokus utama adalah melayani klien/masyarakat.
d) Kerjasama dan kerja-tim menjadi budaya kerja sehari-hari.
e) Para pemimpin/pejabat sepenuhnya terlibat dalam program dan
inisiatif peningkatan kualitas pelayanan.
f) Setiap orang dalam organisasi berkonsentrasi pada pencapaian kinerja
dan kualitas pelayanan.
g) Berorientasi kepada perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
h) Organisasi dan seluruh anggota/pegawai sangat menghargai dan
mampu memahami harapan-harapan para stakeholder dan mengetahui
bagaimana memberikan kepuasan kepada mereka.
i) Quality and innovation Driven.
Namun demikian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang prima dihadapkan beberapa kendala sebagai berikut:
a. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan, mereka hanya asal
melaksanakan

tugas

yang

dibebankannya

tanpa

memikirkan

kebutuhan, keinginan dan kepuasan masyarakat.
b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Pemberi layanan
baik pimpinan maupun pelaksana tidak memiliki pengetahuan dan
keterampilan untuk menerapkan manajemen yang berkualitas.
c. Ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Pemberi layanan
terbiasa dengan pola dan perilaku lama yang merasa mereka yang
dibutuhkan masyarakat, budaya minta dilayani masih menonjol
daripada budaya melayani.
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d. Kurang akuratnya perencanaan kualitas. Sering ketidakjelasan kualitas
yang ingin dihasilkan dan ketidakpahaman kualitas yang dikehendaki
masyarakat.
e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM, SDM dikembangkan
kualitasnya tanpa orientasi dan kebutuhan yang jelas.
f. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif, sering kali jenjang
birokrasi dan prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit.
g. Keterbatasan sumber-sumber baik saranan prasarana pelayanan,
pembiayaan maupun SDM.
h. Lemahnya sistem insentif (terutama non-finansial), sistem intensif dan
kompensasi baik materiil maupun imateril yang tidak sepadan dengan
tanggungjawab/tugas yang diembannya.
i. Berorientasi jangka pendek, sering apa yang direncanakan dan yang
dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sesaat bukan untuk
kepentingan jangka panjang.
j. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan.
3. Kompetensi Etika Publik bagi Pelayanan Publik yang Berkualitas
Kualitas pelayanan publik adalah dambaan setiap masyarakat.
Namun ada kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik tersebut
seperti banyaknya penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya kompetensi
dari aparatur penyelenggara pelayanan, sistem pelayanan, fasilitas
pelayanan, dan sebagainya. Mutu pelayanan yang demikian akhirnya
menimbulkan persoalan besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
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negeri ini, yakni persolan ketidakpercayaan masyarakat (public untrust)
kepada penyelenggara pelayanan atau pemerintah dan birokrasinya. Oleh
sebab itu, tuntutan untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap
pemerintah dan birokrasinya dalam memberikan pelayanan publik menjadi
suatu keniscayaan. Harapan tersebut, tentunya memerlukan suatu kapasitas
dari birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.
Bowman (2010) mengatakan bahwa kemampuan memberikan
pelayanan

publik

yang

berkualitas

ditentukan

oleh

kepemilikan

kompetensi dari pejabat publik dan aparatur birokrasi pelayanan publik.
Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi teknis, kepemimpinan, dan
etis. Menurut Bowman, semakin tinggi tingkat kesadaran moral atau
katakanlan semakin kuat perilaku etika publik dari pejabat publik, maka
mereka semakin peduli pada kesejahteraan bersama yang diukur dari
kemampuan menghadapi dilema moral yang ada.
Integritas pejabat publik yang konsisten dengan sikap etis atau
mengedepankan etika publik dalam pelayanannya, bukan hanya tergantung
pada masalah pengetahuan dan kemampuan moral saja, tetapi juga
pembiasaan diri

melakukan yang baik. Kompetensi

teknis dan

kepemimpinan dapat memberikan informasi yang memadai bagi pejabat
publik untuk bisa mengambil keputusan ataupun dalam memberikan
pelayanan publik, serta bertindak sesuai dengan etika publik.76
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4. Pelayanan Umum Yang Prima
Prima diambil dari bahasa Inggris at a premium. Saham-saham itu
dijual di atas pari (The shared are selling at a premium). Bir yang bernilai
tinggi (A premium beer), dan seterusnya. Artinya prima dimaksudkan
dengan nilai tinggi. Jadi pelayanan umum yang mempunyai nilai tinggi di
mana "tinggi" menunjukkan adanya ukuran. Demikian pula dengan "mutu"
menunjukkan ukuran ketulenan atau keaslian. Pengertian prima terkait
dengan mutu jadi pelayanan prima berarti pelayanan yang bermutu77.
Hakikat dari pelayanan umum yang prima yaitu:
a. Meningkatkan mutu dan produktiitas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan,
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih
berdayaguna dan berhasil (efesien dan kesejahteraan masyarakat luas).
Pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan
terpadu yang bersifat:
1. Sederhana.
2. Terbuka.
3. Lancar.
4. Tepat.
5. Lengkap.
6. Wajar.

77
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7. Terjangkau.78
5. Pelayanan Publik di Indonesia
Pelayanan publik memiliki aspek yang "multi-dimensi." Pelayanan
publik tidak hanya dapat didekati dari satu aspek saja tetapi melingkupi
berbagai aspek. Dalam persepktif ekonomi, pelayanan publik adalah
semua bentuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (sektor publik
yang diperlukan oleh warga negara sebagai konsumen). Pengadaan barang
dan jasa ini harus disediakan oleh pemerintah, karena sektor swasta
tersebut tidak mau memproduksi barang dan jasa tersebut sebagai
konsekuensi dari kegagalan pasar atau karena secara alamiah barang atau
jasa tersebut harus disediakan secara ekslusif oleh negara.79
Sementara dari optik politik dapat dikatakan bahwa pelayanan
publik merupakan refleksi dari pelaksanaan negara dalam melayani warga
negaranya berdasarkan kontrak sosial pembentukan negara oleh elemenelemen warga negara. Peran negara dalam pelayanan publik tersebut
dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan
politik yang berkuasa. Dari sisi sosial budaya pelayanan publik merupakan
sarana

pemenuhan

kebutuhan

dasar

masyarakat

demi

mencapai

kesejahteraan yang didalam pelaksanaannya kental akan nilai-nilai, sistem
kepercayaan dan bahkan unsur religi yang merupakan refleksi dari
kebudayaan dan kearifan lokal yang berlaku.
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Ibid., 63.
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Infirmasi, (Malang: Setara Press 2012), 11.
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Sedangkan dari perspektif hukum pelayanan publik dapat dilihat
sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan
perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar
warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.80
1. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
Partisipasi dapat diartikan ikut serta, berperan serta dalam suatu
kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan ealuasi. Partisipasi
masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah dapat dikategorikan
sebagai partisipasi politik. Menurut Sherry Arnstein ada delapan tingkat
partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan.
a. Tingkat pertama adalah kontrol warga negara (citizen control).
b. Tingkat kedua delegasi kewenangan (delegated power).
c. Tingkat ketiga kemitraan (partnership).
d. Tingkat keempat sampai keenam mengindikasikan partisipasi semu
terdiri

dari

peredaman

(placation)

konsultasi

dan

informasi

(informing).
e. Tingkat ketujuh dan kedelapan terapi dan manipulasi.
Arnstein, Wilcok membedakan partisipasi masyarakat menjadi lima jenis
yaitu:
a. Pemberian informasi.
b. Konsultasi.
c. Pembuatan keputusan bersama.

80
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d. Melakukan tindakan bersama.
2. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
Partisipasi mempunyai makna penting terutama pada fungsinya.
Fungsi pertama adalah sebagai sarana pembelajaran sukarela kepada
masyarakat tentang berbagai masalah publik kemasyarakatan. Fungsi lain
dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan
kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan
pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.
Urgensi partisispasi dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam
meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada
kepentingan dan pengetahuan riil yang ada dalam masyarakat. Partisipasi
juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk
membantu penerapan keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini
merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi peraturan
perundnag-undangan.81
E. Etika Pelayanan Perspektif Islam
Pelayanan publik ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebagai alat
pendekatan yang berhubungan dengan etika yaitu "pendekatan teologi dan
pendekatan deontologi." Pendekatan teologi yaitu bertolak dari pemahaman
bahwa apa yang baik dan apa yang buruk apa yang seharusnya dilakukan oleh
pejabat publik didasarkan pada nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau
dihasilkan, yaitu baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keputusan atau

81

Ibid., 171-176.
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tindakan yang diambil secara komprehensip.82 Tinjauan menurut Islam dalam
hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an:

ُّون ا َ ٰل ػَ َٰ ِ َِل ٱمم َغ مي ِة َوٱ امشهَ َٰ دَ ِة
َ ون ۖۖ َو َس ُ َُتد
َ َُوكُلِ ٱ م َۡعلُو ْا فَ َس َ ََيى ٱ ا َُّلل َ َۡعلَ ُ مُك َو َر ُس ُوُلُۥ َوٱمم ُم مؤ ِمن
ِ
﴾۵۳۱ : ون ﴿ امتوتة
َ ُنت ثَ مؼ َمل
فَ ُينَ ِب ّئُ ُُك ِت َما ُن ُ م
Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasulnya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."
(Q.S. At-Tawbah (9): 105)
Demikian pula Allah berfirman:

﴾٦٤ : َم ْن َ ِۡع َل َصا ِم ًحا فَ ِل َن ْف ِس ٖه َۙو َم ْن َا َس ۤا َء فَ َؼلَهيْ َا َۗو َما َرت ُّ َم ت َِظ اَّل ٍم نِّلْ َؼ ِب ْي ِد ﴿فصلت
"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya
sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya)
untuk dirinya sendiri dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hambahamba-Nya." (Q.S.Fussilat (41): 46)
Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan ini diukur antara lain dari
pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan publik seperti pertumbuhan ekonomi,
pelayanan kesehatan, kesempatan mengikuti pendidikan, kualitas pelayanan
publik, pemenuhan pilihan-pilihan publik ataupun perwujudan organisasi.
Pendekatan ini bermuara pada cara mengembangkan kebaikan bagi diri
pejabat dan nilai guna atau mengusahakan yang terbaik bagi publik.
Pendekatan deontologi didasarkan atas prinsip-prinsip moral yang harus
ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak terkait dengan
akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang telah dilakukan.
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Pendekatan ini berdasarkan dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang
mengikat. 83
Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah, syariah, dan akhlak.
Nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan derajat antar manusia, semangat
persaudaraan, tanggung jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran,
amaaibanah, pengabdian, ibadah, keikhlasan, kebersihan, mendahulukan
kewajiban, memberikan pertolongan, berakhlak mulia, prinsip toleransi,
musyawarah, dan kedamaian. Jauh-jauh sebelumnya Islam telah mengajarkan
kepada seluruh umat manusia (bukan saja untuk umat Islam) untuk senantiasa
memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana firman Allah SWT:

ٰ ٓ َيَهُّيُّ َا ا ِاَّل ْي َن ٰا َمنُ ْوٓا َاهْ ِف ُل ْوا ِم ْن َي ِ ّي ٰب ِت َما َن َس ْب ُ ْت َو ِم اما ٓ َار َْر ْجنَا مَ ُ ُْك ِّم َن ْ َاَل ْر ِض ۗ َو ََل ثَ َي ام ُموا امْ َخ ِب ْي َث
.اَّلل غَ ِ ٌِّن َ َِح ْي ٌد
َ ّ ٰ ِمنْ ُه ثُ ْن ِف ُل ْو َن َوم َ ْس ُ ْت ِ ِٰب ِخ ِذيْ ِه ِا اَل ٓ َا ْن ثُ ْغ ِمضُ ْوا ِف ْي ِه ۗ َوا ْػلَ ُم ْوٓا َا ان
﴾٢٤٢ )٢(: ﴿امبلرة
"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang bik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S.Al-Baqarah (2): 267)
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