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ABSTRAK 

 

 

 

Di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdapat 

kantor desa dalam pelayanan Aparatur Sipil Negaranya di kantor tersebut sering 

menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengurus surat domisili, 

surat keterangan pindah, akta kematian, KK, e-KTP. Untuk itu perlu dilakukan 

penilaian kinerja aparaturnya, penilaian ini dimaksudkan untuk melihat apakah 

hasil kerja dari aparatur sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu 

membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan : Bagaimana kinerja 

Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyrakat di desa natar kecamatan natar 

kabupaten lampung selatan, kemudian bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyrakat di desa natar kecamatan 

natar kabupaten lampung selatan. 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kinerja Aparatur Sipil 

Negara dalam pelayanan masyarakat di desa natar kecamatan natar kabupaten 

lampung selatan, kemudian ingin mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat di desa natar 

kecamatan natar kabupaten lampung selatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, 

kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Kinerja Aparatur Sipil Negara 

dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan belum optimal karena masih terdapat keluhan masyarakat 

tentang pelayanan dan kinerja Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat tersebut. 

Seharusnya kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat dapat 

memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan publik. 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan belum berjalan sesuai fiqh siyasah. Karena masih adanya Aparatur Sipil 

Negara yang tidak amanah dan tidak adil dalam menjalankan tugasnya. 

Seharusnya kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan nilai yang terkandung 

dalam fiqh siyasah yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, 

ukhuwah, dan amanah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut, maka perlu penjelasan 

judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya 

ilmiah ini adalah “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA 

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN MASYARAKAT 

(Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. 

Adapun beberapa hal yang penting yang perlu dijelaskan sehubungan 

dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Tinjauan Fiqh Siyasah 

a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan.
1
 Dengan demikian tinjauan adalah cara yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah secara terstruktur dan aktual. 

b. Kata fiqh (فقه) secara bahasa terdapat dua makna. Makna pertama 

adalah al fahmu al mujarrad (الفهم المجرد), yang artinya adalah mengerti 

secara langsung atau hanya sekedar mengerti saja.
2
 Siyasah adalah 

 ,yang artinya memimpin (saasa) ساس diambil dari kata (politik) سياسة

                                                 
1
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), h.32. 
2
 Muhammad Ibn Manzhur, Lisanul Arab, (Madah: Darul Fikri), 1386. 
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memerintah,  mengatur, dan melatih. Dikatakan ساس القوم  (saasa al 

qauma) artiya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih 

sebuah kaum.
3
 Dengan demikian Fiqh Siyasah adalah ilmu yang 

membutuhkan pemahaman dan pengarahan yang mendalam dalam 

aspek hukum Islam dan aturan.  

Jadi yang dimaksud Tinjauan Fiqh Siyasah adalah suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman 

kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.  

2. Kinerja Aparatur Sipil Negara 

a. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan disepakati bersama.
4
 Dengan demikian Kinerja adalah pencapaian 

hasil dan tugas yang diemban. 

b. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemeritah.
5
 Dengan 

demikian Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang berprofesi di 

lingkungan pemerintahan.  

                                                 
3
 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progessrif, 

1984), h. 677. 
4
Lijan Potlak Sinambela, Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Impilkasi,(Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), h. 6. 
5
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (1).  
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Jadi yang dimaksud Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 

pencapaian hasil kerja pegawai yang berprofesi di lingkungan 

pemerintah, baik itu hasil kerja yang buruk atau lebih baik. 

3. Pelayanan Masyarakat 

a. Pelayanan adalah suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses 

pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak 

yang dilayanai.
6
 Dengan demikian pelayanan adalah proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

b. Masyarakat, menurut Abdul Syani dijelaskan bahwa perkataan 

masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-

sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul 

bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi 

masyarakat (Indonesia).
7
 Dengan demikian Masyarakat adalah 

sekelompok orang yang membentuk sebuah semi tertutup (atau semi 

terbuka) dimanasebagian besar interaksi adalah individu-individu yang 

berada dalam kelompok tersebut. 

Jadi yang dimaksud Pelayanan Masyarakat atau yang biasa 

disebut dengan pelayanan publik adalah pemberi layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentigan pada 

                                                 
6
 Agung Kurniawan, Transformasi pelayanan publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 

4. 

 
7
 Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2015), h. 30. 
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organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. 

4. Studi di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 

a. Studi adalah kajian, telaah, penelitiaan, dan penyelidikan ilmiah.
8
 

b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
9
 Dengan 

demikian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

c. Natar adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung 

Selatan, Lampung, Indonesia. Natar adalah salah satu daerah penyangga 

satelit dari kota Bandar Lampung. 

d. Kecamatan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka 

meningkatkan koordinasi peyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa atau sebutan lain Desa, 

Kecamatan dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris 

Daerah Kabupaten.
10

 Dengan demikian Kecamatan adalah pembagian 

wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. 

                                                 
8
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h. 861. 

9
 Widjaja HAW, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 3. 
10

 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Pasal 3. 
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e. Kabupaten adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang 

untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari 

sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala 

pemerintahan daerah.
11

 Dengan demikian Kabupaten adalah pembagian 

wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh 

seorang bupati. 

f. Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi lampung. Ibu 

kota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas 

wilayah 2.109,74 km2 berpenduduk sebanyak kurang lebih 972.579 

jiwa. 

Jadi yang dimaksud Studi di Desa Natar Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di lembaga 

pemerintah tingkat desa, yaitu di Desa Natar Kecamatan Natar 

Kabupatten Lampung Selatan. 

Dengan demikian maksud dari keseluruhan judul TINJAUAN 

FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL 

NEGARA DALAM PELAYANAN MASYARAKAT adalah Suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk melihat kinerja Aparatur Sipil Negara 

dalam pelayanan masyarakat dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah.  

 

 

                                                 
11

 The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1968), h.44. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk 

membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain: 

1. Alasan Objektif 

a. Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan 

tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam 

menyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan yang 

pedas terhadap kinerja pemerintah, khususnya pemerintah Desa sebagai 

garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. 

b. Masih ada kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh 

birokrasi pemerintahan di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan salah satu permasalahan misalnya prosedur pelayanan 

yang bertelit-belit, ketidakpastian waktu yang menyebabkan pelayanan 

menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. 

c. Aparatur Sipil Negara Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan ketika saya dateng ke Desa jam 08.00 WIB lebih 

banyak yang belum datang padahal itu termasuk jam kerja. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas 

pembahasan ini di UIN Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini 

sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya 

literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 
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b. Pembahasan ini sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan 

penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdapat 

kantor desa dalam pelayanan Aparatur Sipil Negaranya di kantor tersebut 

sering menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengurus surat 

domisili, surat keterangan pindah, akta kematian, KK, e-KTP. Sehubung 

dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2), 

menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12

 

Aparatur Sipil Negara terkesan bukan sebagai pemberi layanan publik 

tetapi sebagai orang yang minta dilayani, hal ini terlihat pada saat masyarakat 

memerlukan pelayanan, Aparatur Sipil Negara membuat birokrasi yang 

berbelit-belit dan beberapa melanggar norma-norma, sebagai contoh  ketika 

saya membuat surat domisili itu memerlukan waktu yang lama dan biayanya 

cukup mahal menurut saya.  

Agar pelayanan publik dicapai secara maksimal Aparatur Sipil Negara 

desa natar seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa untuk mewujudkan 

Aparatur Sipil Negara sebagai bagian  dari reformasi birokrasi, perlu 

                                                 
12

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (2). 
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ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban 

mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan 

kinerjanya dan menerapkan merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur 

sipil negara.
13

 

Berdasarkan hal tersebut maka Aparatur Sipil Negara senantiasa 

dituntut memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh dalam menjalankan tugas-

tugasnya yang memusatkan perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala 

daya dan tenaganya secara berdayaguna dan behasilguna. Aparatur Sipil 

Negara mampu memposisikan sebagai abdi masyarakat atau pelayan 

masyarakat, dan dapat mempermudah urusan publik, mendahulukan 

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Tetapi 

dalam kenyataannya belum banyak Aparatur Sipil Negara yang mampu 

memahami hal tersebut, sehingga tidak mengherankan jika perilaku aparatur 

kurang mengutamakan kepentingan publik sehingga harapan masyarakat 

untuk mendapat layanan yang baik dan memuaskan belum sepenuhnya dapat 

terpenuhi. 

Merujuk pada dasar-dasar keislaman hadits atau ayat Al-Quran tentang 

orang yang bekerja secara profesional adalah mereka yang menyumbangkan 

jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan Negara 

tanpa menyusahkan orang lain. Ayat yang berkaitan tentang pentingnya kerja, 

salah satunya Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah (9) 105 :

                                                 
13

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
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Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.”
14

 

 

Dengan kata lain Islam sangat membenci pada orang yang malas dan 

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

kaum muslim khususnya di Indonesia memiliki kinerja yang tinggi. Karena 

Islam mengajarkan agar umatnya harus mengawali kerja dengan niat yang 

utamanya untuk ibadah pada Allah. Selain itu tidak melakukan pekerjaan 

yang haram seperti korupsi dan merampok. Kemudian tidak meragukan orang 

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

kesejahteraan umat atau berdasarkan rahmatan lil alamin. Kalau demikian 

maka seharusnya produktifitas kerjanya tinggi. Namun dalam prakteknya 

belum semua umat menerapkan ajakan dan peringatan Allah tentang kerja. 

Adapun yang terjadi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan dengan teori fiqh siyasah terdapat kesenjangan. Oleh sebab 

tersebut penulis memilih untuk memecahkan masalahnya melalui karya 

ilmiah yang berjudul: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA 

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN MASYARAKAT 

(Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). 

                                                 
14

 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2015), h. 203. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di 

Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara 

dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Ingin mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan 

Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

b. Ingin mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur 

Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian: 

a. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah kajian tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

Pelayanan Masyarakat dan studi ilmu politik khususnya fiqh siyasah. 

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

konstribusi kepada pemerintah Lampung Selatan dalam mewujudkan 

Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat yang baik, 

yang memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (field research). 

Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan 

yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
15

 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

wawancara kepada responden. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana data yang diperoleh dari 

lapangan disimpulkan lalu di analisis. Deskriptif yaitu suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.
16

 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif 

eksploratif riset yang mengklasifikasikan data yang bersifat kualitatif. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

hasil penelitian di lapangan dalam hal objek akan diteliti atau 

digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.
17

 

                                                 
15

 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Cet. Ke-VII, (Bandung : Mandar 

Maju, 2004),  h. 34. 
16

 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 54. 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, 

Cet. Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 114. 
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Adapun data ini diperoleh dari Desa Natar Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis.
18

 Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu buku 

pedoman pelayanan masyarakatan serta buku-buku pendukung 

lainnya yang berkaitan dengan skripsi. 

4. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara (Interview) menurut Mardalis adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka 

dengan orang yang dapat memberikan keterangan.
19

 Wawancara ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil 

kuesiner dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti 

menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan 

beberapa orang yang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan 

mengenai permasalahan yang peneliti ambil. 

 

 

                                                 
18

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h. 8. 
19

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 64. 
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b. Observasi 

Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama 

pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki.
20

 

Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi yaitu 

“pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian.”
21

 Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai Kinerja Aparatur Sipil 

Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan untuk kemudian menganalisisnya 

menurut fiqh siyasah. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan 

dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku 

yang ada.
22

 Dalam hal ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen 

seperti absensi kehadiran dan angket tanya-jawab responden. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota 

dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.
23

 

                                                 
20

 Basri Ms, Metodelogi Penelitian Sejarah,(Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 58. 
21

 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h.54.  
22

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 

h.57-66. 
23

 Juliansyah, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), h.147. 
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

perangkat pemerintahan desa seperti: Kepala Desa, Seketaris Desa, 

Bendahara Desa dan perangkat Desa lainnya, masyarakat Desa Natar 

seperti: Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda 

dan masyarakat Desa.  

b. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sample adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
24

 

Dalam penelitian ini digunakan metode sampling, yang menjadi 

sampel adalah 15 orang dari perangkat desa dan masyarakat desa 

yaitu: 1 Kepala Desa, 5 orang perangkat desa, 2 orang tokoh 

masyarakat, dan 7 orang masyarakat desa.  

6. Metode Pengolahan Data 

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan 

skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan 

melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu: 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
25

 

b. Koading, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada 

responden kedalam kategori-kategori,
26

 atau memberikan catatan atau 

                                                 
24

 Suharsimi Arikunto, Op-Cit, h. 175. 
25

 Susiadi AS, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 115. 
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tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan 

masalah. 

c. Rekontruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan di 

interprestasikan. 

d. Penyusunan atau Sistematis data (constructing atau systematizing), 

yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan 

diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.
27

 

7. Metode Analisa Data 

Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 

dapat diamati. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Desa Natar 

Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. Tujuannya  dapat dilihat dari 

sudut fiqh siyasah agar dapat memberikan pemahaman mengenai Kinerja  

di Desa Natar Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan dalam tinjauan 

fiqh siyasah. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan karya ilmiah 

ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata 

tertulis dan tidak dalam bentuk angka-angka. 

  

                                                                                                                                      
26

 Ibid. h. 115. 
27

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

Bakti, 2004), h. 9. 
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BAB II  

FIQH SIYASAH TENTANG KINERJA APARATUR SIPILNEGARA 

DALAM PELAYANAN MASYARAKAT 

 

A. Prinsip-Prinsip dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah  

1. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu 

pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu 

dikarenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil yang 

dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam 

bahasa Arab fiqh yang ditulis dengan fiqih berarti paham atau pengertian. 

Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan 

menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-

Qur‟an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi 

yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah 

ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-

Qur‟an dan sunnah Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan 

manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban 

melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu 

disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh
28

 

Dengan menganalisa definisi di atas dapat dirumuskan hakikat dari 

fiqh yaitu: 

                                                 
28

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 48-50. 
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a. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah; 

b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu‟iyah; 

c. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili; 

d. Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang 

mujtahid atau faqih.
29

 

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara 

pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk 

mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan 

umum.
30

 Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari‟ah bisa 

dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang 

sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya, 

kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari‟ah, semangat 

ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth‟I baik wurud maupun dalalahnya; 

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu 

berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak 

meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan 

mudarat; 

                                                 
29

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5-

7. 
30

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

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10. 
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c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 

kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa 

dilaksanakan.
31

  

Berdasarkan pengertian etimolgi dan terminology di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang 

secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan 

umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa 

penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan 

yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai 

kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. 

Dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah:  

1) Siyasah syar‟iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya 

memperhatikan norma dan etika agama. 

2) Siyasah wadh‟iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk 

pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak 

memperhatikan norma dan etika agama. 

Siyasah syari‟ah dan siyasah wadh‟iyah hanya memiliki satu sumber 

saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu 

sendiri dan lingkunganya seperti ara‟ahl basher atau yang biasa disebut 

dengan pandangan para ahli atau pakar, al‟urf (uruf), al‟adah (adap), al-

                                                 
31

 H. A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Cet. Ke-4, (Jakarta; Kencan, 2011), h.28-29. 
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tajarib (pengalaman-pengalaman), al-awda‟al maurutsah (aturan-aturan 

terdahulu yang diwariskan). Sumber-sumber hukum yang berasal dari 

manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda terus menerus berkembang. 

Setiap produk siyasah syar‟iyah pastilah Islami, namun tidak 

demikian dengan siyasah wadh‟iyah. Siyasah wadh‟iyah sangat boleh jadi 

bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya 

memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun 

hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh‟iyah pasti tidak Islami. Siyasah 

wadh‟iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan siyasah 

syar‟iyah selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut: 

1) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan 

syariat Islam; 

2) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan 

hukum dan pemerintahan; 

3) Tidak memberatkan masyarakat; 

4) Untuk menegakkan keadilan; 

5) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan 

kemudaratan; 

6) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah; 

Disamping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar‟iyah dan 

siyasah wadh‟iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak 

digapainya. Siyasah syar‟iyah bertujuan untuk mengantarakan rakyat 

menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh‟iyah 



 

 

 

21 

 

hanya bertujuan untuk mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan 

duniawi saja. 

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan 

serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. 

Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur 

dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama 

bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan 

yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian. 

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap 

didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.
32

 

Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin 

yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut 

haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan 

syariat Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana 

ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al‟Quran dan 

hadits. Peraturan tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia 

yang berpijak diatas bumi ini, kita sebagai umat manusia wajib untuk 

menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai 

kita, seperti Q.S Ali-Imran (3) 27 : 

             

         

                                                 
32

 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran;Sejarah dan Pemikiran, Lembaga Studi 

Islam dan Masyarakat, (Jakarta: 1994), h. 2. 
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“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan 

siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang 

mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau 

beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".
33

 

 

Selain ayat diatas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa Allah 

akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang 

memperbanyak amal sholeh di dunia seperti Q.S An-Nur (24) 55 : 

     

             

              

           

“Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia 

sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, 

sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka 

berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama 

yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan 

menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan 

tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan 

barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka 

Itulah orang-orang yang fasik”.
34

 

 

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai 

macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya 

tetapi kita haruslah tetap saling mengenal, karena agama Islam 

mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Di tengah keberagaman 

tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang 

                                                 
33

 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2015), h. 53. 
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 Ibid, h. 352. 
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disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus 

mempunyai syarat tersendiri, seperti Q.S An-Nisa (4) 135 : 

          ِللِه  

                

              

 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia 

Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.
35

 

 

Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat 

musyawarah dalam memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah 

Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Ali-Imran (3) 159 : 

          

             

      

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 
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 Ibid, h. 100. 
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kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya”
36

 

 

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan 

zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan 

diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah 

kehidupan duniawi Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis 

pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-

masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.
37

 

2. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah 

Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah 

memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun 

prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. 

Adapun prinsip-prinsip pemerintah yang sesuai syariat Islam tersebut yaitu 

meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara 

umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus 

berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik 

matrial maupun secara mental spritual (kejiwaan), hal ini sejalan dengan 

Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' 

menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu: 
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a. Semua yang mengandung madlarat harus dijauhi atau dihilangkan.  

b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh juga 

prinsip-prinsip : 

1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan 

menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.  

2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum ditempuh dengan 

madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan 

lain.  

c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih di utamakan dari pada 

sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak 

kemadlaratan. 

d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang 

mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.
38

 

Menurut al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang 

keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa 

dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan 

bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai 

langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan 

mengikat terdiri atas para Imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa 

di pastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, 

bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh 

                                                 
38

 Asjumni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Bulan 
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banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagi kepala Negara 

menurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu : 

1) Adil dengan segala persyaratannya;  

2) Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad didalam hukum dan 

kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;  

3) Sehat pancaindranya baik pendengarannya, penglihatan, lisannya agar 

dapat digunakan sebagimana mestinya;  

4) Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat 

mengganggu geraknya;  

5) Kecerdasan dan kemampuan didalam mengatur rakyat dan 

kemaslahatan;  

6) Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah didalam 

mempertahankan negara dan memerangi musuh;  

7) Nasab, Imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.
39

 

Setelah semuanya terpenuhi, barulah seseorang bisa mencalonkan 

ataupun dicalonkan untuk menjadi kepala Negara, namun menjadi kepala 

Negara tidaklah mudah, harus memenuhi segala kewajibannya. Menurut 

Al-Mawardi kewajiban-kewajiban Imam tersebut adalah: 

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa 

yang telah disepakati oleh umat salaf;  

                                                 
39

 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umum dalam Rambu-Rambu 
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b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa 

dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara 

umum;  

c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram 

dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan 

aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya ataupun hartanya;  

d. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar 

hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan;  

e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak 

berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim 

yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu‟hid); 

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah 

dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula 

jadi kafir dzimi; 

g. Memungut zakat dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara 

atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu; 

h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang 

berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkan 

pada waktunya; 

i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam 

menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan 

negara kepada mereka; 
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j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina 

umat dan menjaga agama.
40

 

Terlepas dari itu semua, seorang pemimpin haruslah memiliki sikap 

adil kepada semua warga, tanpa membedakan ras, suku ataupun agama. 

Adil dalam segala hal, misalnya adil yang pemberian beras raskin kepada 

orang-orang miskin. Dari sikap adil itulah akan tercipta rasa persatuan dan 

persaudaraan antar warga khusunya persaudaraan antar muslim. Setiap 

warga berhak menerima suatu persamaan, bukan berarti orang kaya 

mendapatkan perlakuan yang istimewa sedangkan orang miskin 

diperlakukan sewenang-wenang.
41

 

Selain itu pemimpin haruslah memiliki prinsip tolong-menolong dan 

membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat yang lemah dan 

membela rakyat yang keadaan ekonominya lebih mampu agar terciptanya 

perdamaian tanpa adanya peperangan antar umat manusia. Seorang 

pemimpin haruslah bisa menegakkan hak-hak asasi manusia, misalnya hak 

untuk hidup, hak atas milik pribadi dan hak mencari nafkah, serta hak 

mengeluarkan pendapat di muka umum. Adapun seorang pemimpin ingin 

memilih atau menetapkan seorang pejabat dalam melaksanakan suatu 

urusan, pemimipin haruslah melihat apakah orang tersebut bisa dipercaya 

atau tidak, jika orang tersebut bisa dipercaya barulah bisa diberi 

tanggungjawab untuk menjadi pejabat dalam melaksanakan suatu urusan.
42
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Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka 

menerapkan beberapa prinsip konstitusional, yaitu: 

a. Prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai pejabat atau 

sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai syariat Islam. Manusia di 

hadapan syariat Allah adalah sama, tidak ada pengistimewaan untuk 

seseorang siapapun dia; 

b. Prinsip musyawarah, yang diwajibkan oleh nash-nash Al‟Quran dan 

hadits-hadits Nabi yang shahih sebagai kewajiban keIslaman atas para  

penguasa dan rakyat; 

c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban 

keIslaman; 

d. Prinsip kejujuran bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan 

besikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang 

antara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna 

musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar 

dan tidak akan tercipta saling tolong menolong antar keduanya; 

e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalamhal kebaikan dan 

kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam 

maksiat; 

f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak berlaku adil; 

g. Prinsip wajib jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah merupakan salah 

satu sifat yang hanya khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman 

dan jujur dalam keimanannya; 
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h. Prinsip menjauhi sifat kufur, umat-umat terdahulu terhadap nikmat-

nikmat Allah banyak yang melakukan sifat kufur, tidak menekuni 

semua perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Membawa mereka 

kepada ketakutan dan kelaparan.
43

 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita 

membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas 

lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqh Siyasah adalah ilmu 

yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash 

Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, 

masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, 

kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara 

pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, 

damai dan traktat. 

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa 

saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan 

lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam 

ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah 

negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 

ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima 
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bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, 

perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. 

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam 

karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat 

diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
44

 

1. Siyasah Dusturiyyah 

2. Siyasah Maliyyah 

3. Siyasah Qadla‟iyyah 

4. Siyasah Harbiyyah 

5. Siyasah 'Idariyyah 

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan 

ini pada Q.S An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni: 

              

            

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha Melihat.”
45
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 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

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

pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

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

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
46

 

 

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan 

(pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada 

yang berhak,  dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 

berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dar dalam 

kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan 

RasulNya serta mematuhi pemerintah.
47

 Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu 

Taimiyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut: 

1. Siyasah Qadla`iyyah 

2. Siyasah `Idariyyah 

3. Siyasah Maliyyah 

4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah 

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat Fiqh Siyasah adalah 

membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus 
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Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk 

tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
48

 

Dan Abdul Wahhab Khaliaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian 

saja, yaitu:
49

 

1. Siyasah Qadla`iyyah 

2. Siyasah Dauliyyah 

3. Siyasah Maliyyah 

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, 

menyatakan bahwa obyek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan 

mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian 

pentadbiran ini dengan jiwa syari‟ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang 

khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang 

merupakan syari‟ah amah yang tetap.
50

 Dan Hasby membagi ruang 

lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya 

yaitu:
51

 

1. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan 

perundang-undangan) 

2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan 

hukum) 

3. Siyasah Qadla`iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan) 

4. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter) 
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5. Siyasah `Idariyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan administrasi negara) 

6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan 

hubungan luar negeri atau internasional) 

7. Siyasah Tanfîdziyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-undang); 

8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (politik peperangan) 

Menurut Sayuthi Pulungan Fiqh Siyasah dibagi menjadi empat 

bagian yakni: 

1. Siyasah Dusturiyyah 

2. Siyasah Mâliyyah 

3. Siyasah Dauliyyah 

4. Siyasah Harbiyyah 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai 

syari‟at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya 

yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum 

syari‟at yang disebutkan di dalam al-Qur‟an dan yang dijelaskan sunnah 

Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak,  muamalah  maupun berbagai 

macam hubungan yang lain.
52

 

 

 

 

                                                 
52

 Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur‟an dan Sunnah Alih 

Bahasa Kathun Suhadi, h. 46-47 



 

 

 

35 

 

B. Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Kinerja Aparatur Sipil Negara 

Kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam 

melaksanakan pekerjaan. sejauh mana keberhasilan seseorang atau 

organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of 

performance”. Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut 

orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai 

standart dikatakan sebagai tidak produktif atau ber performance rendah.
53

 

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Ahqaaf (46) 19 :  

           

 “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 

dirugikan”.
54

 

 

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

menunjukkan kinerja yang baik bagi organisasinya maka ia akan mendapat 

hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan 

bagi organisasinya. 

Aparatur Sipil Negara di dalam fiqh siyasah di istilahkan dengan 

tabi‟in (pengikut). Dimana tabi‟in diwajibkan untuk patuh dan taat 

terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri (Pemimpin). 
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Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-

aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai 

dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan 

waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri 

sengsara, oleh karena itu kita hendaknya dapat menggunakan dan 

memanfaatkan waktu dengan baik termasuk di dalam bekerja. Islam juga 

memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

aparatur sipil negara adalah kesuksesan dalam melaksanakan tugas sebagai 

pengikut atau abdi negara sesuai dgn syariat Islam dan segala sesuatu yang 

di kerjakan sesuai dengan tuntutan al-Qur‟an dan Sunnah adalah ibadah. 

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-A‟raaf (7) 39 : 

         

      

“Dan Berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka 

kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak 

mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, Maka rasakanlah 

siksaan Karena perbuatan yang Telah kamu lakukan".
55

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik 

Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena 

pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala 

(balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya 
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bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial 

yang bersifat duniawi. 

2. Prinsip-Prinsip Kinerja Aparatur Sipil Negara 

Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sebagai pelayan publik yang 

baik tanpa pandang bulu, dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja, 

sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Aparatur Sipil Negara 

sebagai pelaksana dan merumuskan kebijakan publik dengan 

memprioritaskan kepentingan publik, bertugas mempererat dan 

mempersatu bangsa, hingga menciptakan suasana yang kondusif, nyaman 

dan damai dilingkungan pelayanan publik. 

Sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik akan 

memudahkan perangkat desa mencapai visi, misi, dan tujuannya. Faktor 

sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting diperhatikan 

oleh perangkat desa, karena sumber daya manusia dengan kinerja yang 

baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik 

maka akan sulit bagi sebuah perangkat desa untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Dalam ajaran Islam, sikap profesional itu dapat dikaitkan dengan 

pengertian “itqon” yang berasal dari kata yang seakar dengan “taqwaa”. 

Dalam salah satu hadits nabi dikatakan : 
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Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai 

jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan (propesional) dalam 

pekerjaannya.” (HR Baihaqi dari „Aisyah r.a.).
56

 

 

Pengertian “itqon” ini tidak lain identik dengan pengertian 

profesional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan 

sikap itqon itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan 

efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam 

praktik manajemen didunia modern dewasa ini.
57

 

Dalam sikap profesional Aparatur Sipil Negara dituntut untuk 

mematuhi ketentuan dan ketaatan pada pemimpin (ulil amri). Hal ini telah 

disampaikan pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4) 59 tentang ketaatan 

pada pemimpin. 

           

           

      

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

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

pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

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

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
58
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Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia 

lakukan, apabila ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang 

diperintah dan menjalankannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan 

balasan apa yang sesuai ia kerjakan, jika ia mengerjakan pekerjaan sesuai 

dengan aturan maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula, dan bila ia 

mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan maka hasil yang di 

dapatkan juga tidak akan baik hasilnya. Hal ini dijelaskan dalam Islam 

yang terdapat pada Q.S  Al-Zalzalah (99) 7-8 : 

                         

7) “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya”. 

8) “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat”.
59

 

 

Dalam fiqh siyasah aparatur sipil negara dapat di istilahkan sebagai 

tabi‟in (pengikut), dan kepala desa di istilahkan sebagai ulil amri 

(pemimpin). Taat kepada ulil amri adalah kewajiban dari tabi‟in atas 

perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri, tetapi tidak semua aturan 

dan perintah wajib diikuti dan ditaati oleh tabi‟in. Apabila perintah dan 

aturan yang dibuat oleh ulil amri, tetapi tidak semua aturan dan perintah 

wajib diikuti dan ditaati oleh tabi‟in. Apabila perintah dan aturan dibuat 

untuk membawa kemaslahatan maka wajib hukumnya bagi tabi‟in untuk 

taat terhadap aturan tersebut, dan tidak wajib hukumnya bagi tabi‟in 

mentaati atas aturan dan perintah yang dapat membawa keburukan. Hal ini 

sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:
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Dari Ibn Umar ra., dari Nabi Saw., sesungguhnya beliau bersabda: 

“Seorang muslim wajib mendengar dan taat terhadap perintah yang 

disukai maupun tidak disukainya. Kecuali bila diperintahkan 

mengerjakan kemaksiatan, maka ia tidak wajib mendengar dan taat” 

(HR Bukhari)
60

 

Secara kontekstual hadits diatas dapat diartikan dalam berbagai 

dimensi. Dalam sebuah komunitas, masyarakat dan agama setiap manusia 

memiliki sistem yang mengatur mereka wajar sebagai bagian dari sistem 

tersebut untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Namun ketaatan 

tersebut tidak serta merta menjadi sikap yang selalu taklid terhadap 

pemimpin. Dalam Islam diajarkan tidak diperbolehkan taat atau mematuhi 

pemimpin kecuali dalam batas-batas yang telah dijelaskan Allah dalam al-

Qur‟an dan Hadits bahwa tidak wajib mematuhi seorang pemimpin 

melainkan karena Allah. 

Islam adalah agama yang meletakan dan menekankan nilai-nilai 

profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, 

lantaran profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkatan 

seseorang yang mencapai maqam (tingkatan) ihsan. 

Disisi lain kepemimpinan dipandang sebagai amanah perkara berat 

yang kelak dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Demikian 
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beratnya sampai-sampai alam. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Azhab 

(33) 72 : 

                  

        

 “Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 

zalim dan amat bodoh”.
61

 

 

Dan tanggung jawab pemimpin juga dijelaskan dalam hadits bukhari 

yang berbunyi: 

Ibn umar r.a berkata : “saya telah mendengar rasulullah saw 

bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala 

negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang 

dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang 

dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga 

suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. 

Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas 

memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal 

yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya 
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(diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya". 

(HR. Bukhari)
62

 

 

Pada dasarnya, hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan 

dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok 

dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup 

di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai 

pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya 

terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, 

seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang 

majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan 

bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, 

gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. 

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna 

melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak 

(atsar) bagi yang dipimpin. Karena kata ra‟a sendiri secara bahasa 

bermakna gembala dan kata ra‟in berarti pengembala. Ibarat 

pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat 

berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala 

bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya. 

Keberhasilan kinerja aparatur sipil negara secara kuatintas maupun 

kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari aparatur sipil negara 

itu sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan 
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dalam menunjang keberhasilan perangkat desa atau lembaga tertentu. 

Adapun upaya meningkatkan kinerja yang sinergis, setiap aparatur sipil 

negara dituntut untuk dapat bersikap itqan (profesional) dalam 

melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap aturan yang telah 

ditetapkan oleh ulil amri  sebagaimana yang tertuang dalam Surat An-

Nisa Ayat 59 yaitu ketaatan pada pemimpin untuk meningkatkan kualitas 

kerja aparatur sipil negara (tabi‟in). 

Kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu sebagai hasil 

kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan 

hasil yang dicapai dari  pekerjaan tersebut. 

Kinerja Aparatur Pemerintahan ini yang diharapkan mengalami 

adanya perubahan ke arah yang lebih baik dengan adanya prinsip-prinsip 

Good Governance, khususnya dalam memberikan pelayanan masyarakat. 

 

C. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara 

1. Penyelenggaraan pelayanan publik 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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Sedangkan Ayat (2) mengatakan bahwa Penyelenggara pelayanan 

publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Unsur-unsur pelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lainnya karena keempatnya akan membentuk proses kegiatan 

(activity). Keempat unsur tersebut yakni:
63

 

1. Tugas layanan. Dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan 

pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua 

kepentingan masyarakat. 

2. Sistem atau prosedur layanan Yaitu dalam pelayanan umumperlu 

adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung 

kelancaran dalam memberikan pelayanan. 

3. Kegiatan pelayanan. Dalam pelayanan umum kegiatan yang ditujukan 

kepada masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa 

adanya diskriminasi. 

4. Pelaksana pelayanan. Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan 

semaksimal mungkin mengatur dan merencanakan program secara 

matang agar proses pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan 

yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami 

masyarakat. 
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Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan 

oleh penyelenggara Negara atau pemerintah, lembaga independen yang 

dibentuk pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, 

badan usaha atau badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau 

swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik 

yang tidak mampu ditangani atau dikelola pemerintah. 

2. Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik mengatakan bahwa Penyelenggara berkewajiban 

melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan 

organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Dalam penjelasan Pasal 10 

ayat (1) Secara berkala dan berkelanjutan merupakan periode yang 

dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) 

bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali yang diatur sesuai dengan 

standar pelayanan yang ditetapkan. 

Pedoman evaluasi kinerja pelayanan publik tersebut menjadi acuan 

bagi pembina atau penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik 

guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan 

aspek- aspek penyelenggaraan pelayanan publik. 
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Tujuan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, 

yaitu: 

a. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik; 

b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan 

publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi. 

c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan.
64

 

3. Asas-asas Pelaksana Pelayanan Publik 

Asas-asas pelaksanaan pelayanan publik dijabarkan secara rinci 

didalam penejelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut : 

Huruf a :  Pemberian pelayanan tidakboleh mengutamakan kepentingan 

pribadi dan/atau golongan. 

Huruf b :  Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelengaraan pelayanan 

Huruf c : Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 

Huruf d : Pemenuhan hak harus  sebanding dengan  kewajiban  yang 

harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima 

pelayanan. 

Huruf e :  Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan bidang tugas. 

Huruf f :  Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. 

Huruf g :  Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh pelayanan  yang 

adil. 

Huruf h :  Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses 

dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 

diinginkan. 

Huruf i :  Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di 

pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. 

Huruf j :  Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga 

tercipta keadilan dalam pelayanan. 

Huruf k : Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu 

sesuai dengan standar pelayanan. 

Huruf l :  Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan 

terjangkau.
65

 

 

 

D. Tata Kelola Kepegawaian 

1. Asas-asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur 

Sipil Negara. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara mengatakan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan 

Manajemen ASN berdasarkan pada asas. 

Asas-asas tersebut di jelaskan lebih rinci didalam penjelasan Pasal 

2 yaitu sebagai berikut : 

Huruf a  :  Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah 

dalam setiap penyelenggaraann kebijakan dan Manajemen 

ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutatan dan keadilan. 

Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c :  Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

Pegawai ASN. 

Huruf d :  Yang dimaksud dengan  “asas  keterpaduan”  adalah  

pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem 

pengelolaan yang terpadu secara nasional. 

Huruf e :    Yang dimaksud  dengan  “asas  delegasi”  adalah  bahwa 

sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat 

didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, 

lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah 

daerah. 

Huruf f :     Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa 
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setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala 

bentukpengaruh manapun dan tidak memihak kepada 

kepentingan siapapun. 

Huruf g :  Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”  adalah bahwa  

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf h :  Yang dimaksud dengan “asas  efektif  dan  efisien”  adalah 

bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai 

dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai 

dengan perencanaan yang ditetapkan. 

Huruf i :  Yang dimaksud dengan “asas  keterbukaan”  adalah  

bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat 

terbuka untuk publik. 

Huruf j  :   Yang  dimaksud  dengan  “asas  nondiskriminatif”  adalah 

bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN 

tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, 

agama, ras, dan golongan. 

Huruf k :   Yang  dimaksud  dengan  “asas  persatuan  dan  kesatuan” 

adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Huruf l :  Yang  dimaksud  dengan  “asas  keadilan  dan  kesetaraan”  

adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus 

mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk 

memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 

Pegawai ASN. 

Huruf m :  Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa 

penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan 

peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.
66

 

 

2. Prinsip dan Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi 

berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: 

a. Nilai dasar; 

b. Kode etik dan kode perilaku; 

c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan 

publik; 

d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 

e. Kualifikasi akademik; 

f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan 
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g. Profesionalitas jabatan.
67

 

 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara mengatakan bahwa Nilai dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 

a. Memegang teguh ideologi Pancasila; 

b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; 

c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; 

d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 

e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 

f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; 

g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 

h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; 

i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 

pemerintah; 

j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, 

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 

k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 

l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; 

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; 

n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan 

o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 

perangkat sistem karier.
68

 

 

3. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara 

 

Pasal 5 Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara mengatakan : 

ayat (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. 

ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara: 
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a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 

berintegritas tinggi; 

b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 

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

d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat 

yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan etika pemerintahan; 

f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; 

g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung 

jawab, efektif, dan efisien; 

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan 

tugasnya; 

i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada 

pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 

j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 

kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan 

atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan 

integritas ASN; dan 

l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

disiplin pegawai ASN.
69
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BAB III 

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN 

MASARAKAT DESA NATAR KECAMATAN NATAR KABUPATEN 

LAMPUNG SELATAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan 

1. SEJARAH 

Pada awalnya Desa Natar adalah merupakan hutan belantara yang 

dibuka pada tahun 1803, dipimpin oleh dua orang bersaudara yaitu : Tuan 

Raja Lama  dan  Tuan Dulu Kuning, keduanya termasuk  salah satu 

keturunan Ratu Balau. 

Pada masa Ratu Balau sedang jaya, wilayahnya berada di Bukit 

Singgalang yaitu suatu Bukit dekat Way Lunik antara Teluk Betung – 

Panjang. 

Pada mulanya kurang lebih tahun 1801 masuklah Pemerintah 

Penjajah Belanda ke daerah Lampung. Tujuan Belanda antara lain ingin 

menguasai Keratuan Balau. Tetapi semua keturunan dan ahli waris Ratu 

Balau tidak mau dijajah oleh Belanda pada masa itu, namun karena merasa 

tidak mungkin untuk melawan Penjajah Belanda dengan kekuatan pada 

saat itu, maka keturunan dan ahli waris Keratuan Balau terpaksa 

mengungsi ketempat lain, sebagian pindah dan menetap di Desa 
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Kedamaian Bandar Lampung, dan yang sebagian lagi pindah dan menetap 

di Desa Natar sekarang. 

Adapun nama “Natar” diberi atas kesepakatan dan persetujuan dari 

dua orang bersaudara tersebut diatas, yaitu Tuan Raja Lama dan Tuan 

Dulu Kuning, karena pada waktu itu setelah dicari kesana – kesini lokasi 

yang tepat dan cocok untuk tempat tinggal, akhirnya ditemukan Daerah 

yang Rata yaitu Stasiun PJKA Pasar Lama sampai Sungai Way Rumbay 

sekarang. Maka dalam bahasa daerah lampung Rata sama dengan Datar 

atau Natar. 

Setelah hutan belantara di buka oleh para keturunan Keratuan Balau, 

semakin lama penduduk semakin bertambah, maka diundanglah para 

Penyimbang-penyimbang Adat Pepadun, yaitu  Pubian Telu Suku guna 

menghadiri Peresmian Kampung Natar pada tahun 1811. 

Sebagai tanda Peresmian dan sekaligus Penghormatan kepada 

Penyimbang-penyimbang Adat Pubian Telu Suku, maka Tuan Raja Lama 

dan Tuan Dulu Kuning beserta semua ahli warisnya memotong Kerbau 

sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor. 

Selain itu lebih jelas diketahui bahwa yang turut serta meresmikan 

Desa Natar atau Tiyuh Natar itu adalah terdiri dari  Suku – suku sebagai 

berikut : 

1. Buay Kuning Balau 

2. Buay Kuning Gedung 

3. Rulung Tanoh Bih 
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4. Rulung Bujung 

5. Buay Pemuka Pati 

Kelimanya membuat suatu kesepakatan dan sekaligus 

menyimpulkan Pantun Tiyuh Adat yaitu : “Delom  Bangsa  Kumala,  Lain  

Sai  Tali  Nanggai, Jemaja  Bintang  Lima  Sepakai  Di Jakni  Pesai.” 

Pada Tahun 1917 Pemerintah Belanda membuat jalan Kereta Api  

dan jalur wilayahnya membelah Desa Natar (waktu itu masih memakai 

nama Kampung Natar) maka pada tahun itu pula bergeserlah ketempat 

Desa Natar sekarang ini. 

Dalam ketentuan Administratif Pemerintahan waktu itu Desa Natar 

adalah sebagai Bandar Natar. 

Pada Tahun 1925 berubah menjadi Distrik IV Natar, 

Pada Tahun 1945 berubah lagi menjadi Asisten Wedana Natar, kemudian 

Pada Tahun 1960 berubah menjadi Kecamatan Natar. 

Namun untuk lokasi membangun Kantor Camat yaitu di Merak Batin 

karena di tempat itu ada tanah bekas asing yaitu Cina. 

Berdasarkan data-data di atas maka dapat diketahui  bahwa Desa 

Natar adalah desa tertua diantara Desa-desa lainnya yang berada dalam 

wilayah Kecamatan Natar. 

Dalam sejarah Kepemimpinan / Pamong di  Desa Natar, sudah 

beberapa kali terjadi pergantian Kepala Desa, yaitu : 

1. Tahun 1901 – 1903 dijabat oleh Pangeran Dulu Kuning 

2. Tahun 1903 – 1905 ------- dijabat oleh Dalom Mak Isah 
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3. Tahun 1905 – 1910 dijabat oleh Kepala Hukum 

4. Tahun 1910 – 1915 ------- dijabat oleh Tuan Raja 

5. Tahun 1915 -  1917 dijabat oleh Sutan Lanang 

6. Tahun 1917 -  1916 -------  dijabat oleh Kepala Sangun Ratu 

7. Tahun 1926 -  1928 dijabat oleh Tuan Raja (untuk kedua kali) 

8. Tahun 1928 -  1935 dijabat oleh Kepala Sangun Ratu (untuk kedua kali) 

9. Tahun 1935 -  1944 ------- dijabat oleh Pangeran Bandar 

10. Tahun 1944 -  1948 dijabat oleh Sutan Ratu Sebujung 

11. Tahun 1948 -  1961 ------- dijabat oleh Ilyas Sutan Ratu Hukum 

12. Tahun 1961 -  1964 dijabat oleh Wagimun 

13. Tahun 1964 -  1977 ------- dijabat oleh Syukur Sutan Ngemum 

14. Tahun 1977 -  1979 dijabat oleh A. Razak  Sutan Niti Hukum 

15. Tahun 1979 -  1984 ------- dijabat oleh Radiman 

16. Tahun 1984 - Maret 1992 dijabat oleh Hi.Yakub AD  Pangeran 

Adik Sutan 

17. Maret – November 1992 dijabat oleh Pjs. Kepala Desa.  Nasir 

Hasanuddin Ratu Juragan 

18. Tahun 1992 -  2002 dijabat oleh Hi. Yakub AD Pangeran Adik 

Sutan (untuk kedua kali) 

19. Tahun 2002 – 17 Juni 2007 ------- dijabat oleh Suparyono. A. 

20. Tgl. 18 Juni 2007 – 14 Mei 2013 dijabat oleh M. Arif, S.Pd.I. Sutan 

Perwira 
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21. Tgl. 15 Mei – 23 Desember 2013 dijabat oleh Pjs. Nasir 

Hasanuddin Ratu Juragan 

22. Tgl. 24 Desember 2013  Pelantikan Kepala Desa Terpilih Edy 

Suwaspodo Sutan Pilihan. 

2. MONOGRAFI 

a. Batas Wilayah 

Letak georafi  Desa Natar berada di sebelah Timur Ibu Kota 

Kecamatan Natar 

Jarak dari Desa Natar ke Ibu Kota Kecamatan   : ±  2 KM 

 Waktu tempuh       : ±  5 Menit 

Jarak dari Desa Natar dan ke Ibu Kota Kabupaten   : ±92 KM 

 Waktu tempuh       : ±  2 Jam 

Batas-batas wilayah Desa Natar : 

∙ Sebelah Utara  : Desa Merak Batin Kecamatan Natar 

∙ Sebelah Selatan  : Desa Pemanggilan Kecamatan Natar 

∙ Sebelah Timur  : Desa Sidosari Kecamatan Natar 

∙ Sebelah Barat  : Desa Negara Ratu Kecamatan Natar 

      dan Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan 

b. Luas Wilayah dan Topografi 

Luas Desa Natar  adalah 1.615 Hektare, dengan keadaan daratan 

yang bertopografi datar. 

 Pemukiman    :    24,630  Ha 

 Pertanian sawah tadah hujan  :    22,000  Ha 
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 Ladang/ Tegalan    :  249,000  Ha 

 Sekolah      :      3,215  Ha 

 Jalan      :    16,950  Ha 

 Lapangan sepakbola    :      0,700  Ha 

3. DEMOGRAFI 

a. Jumlah Penduduk  

Pada awal Tahun 2017 Desa Natar mempunyai jumlah penduduk 

sebanyak 15.384 jiwa, yang terdiri dari : 

Laki-laki   :  7.866 jiwa 

Perempuan   :  7.518 jiwa 

Kepala Keluarga :  3.820 KK 

Yang terbagi dalam 11 ( Sebelas ) wilayah dusun, dengan rincian 

sebagai berikut : 

No. Nama Dusun Lk Pr Σ Jiwa Σ KK 

1 Dsn.I Natar.II 832 845 1677 346 

2 Dsn.II Sindang Sari 724 703 1426 294 

3 Dsn.III Taqwa Sari 541 515 1056 235 

4 Dsn.IV Sarirejo 913 845 1758 511 

5 Dsn.V Marga Taqwa 441 416 857 163 

6 Dsn.VI Sukarame 553 476 1029 257 

7 Dsn.VII Sukamaju 795 734 1529 446 

8 Dsn.VIII Tanjung Rejo I 828 799 1627 466 

9 Dsn.IX 
Tanjung Rejo 

II 
740 671 1411 293 

10 Dsn.X Natar I 999 1040 2040 545 

11 Dsn.XI 
Sukarame 

Pasar 
501 474 976 264 

JUMLAH 7866 7518 15384 3820 
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b. Pertumbuhan Penduduk 

No U r a i a n Keterangan 

1 Jumlah Penduduk Tahun Lalu 

(awal Tahun 2016) 
15.213 

2 Jumlah Penduduk Tahun Ini 

(awal Tahun 2017) 
15.384 

 
c. Data Keagamaan 

No. Pemeluk Agama Keterangan 

1 Muslim 90 % 

2 Non Muslim 
10  

 

4. KELEMBAGAAN 

a. Lembaga Pemerintahan 

a) Aparatur Sipil Negara Natar 

No. N  a  m  a Jabatan 

1 Edy Suwaspodo Kepala desa natar 

2 M. Sulaiman Rosyid  Sekretaris desa natar 

3 Nasir Hasanuddin Kasi pemerintahan 

4 Hertati Kasi pelayanan 

5 Ahmad Kasi kesejahteraan 

6 Yeko Bagus C, S.Kom Kaur umum & tu 

7 Nurmilawati Kaur perencanaan 

8 Suharyati Kaur keuangan 
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b) Badan Permusyawaratan Desa Natar (BPD) 

No. N  A  M  A Jabatan 

1 Badrillah Ketua BPD Desa Natar 

2 Mohammad Yamin Wakil Ketua BPD 

3 Abdullah As. Anggota BPD 

4 Asrudi, MT. Anggota BPD 

5 Muhadi Anggota BPD 

6 Mardiono Anggota BPD 

7 Syahlani, S.Pd. Anggota BPD 

8 Yudhiesmo Anggota BPD 

9 Bakri, S.Kom. Anggota BPD 

 

c) Pegawai Pemerintahan Desa Natar 

NO. N  A  M  A JABATAN KET 

1 KODRI Ka. Dusun I Natar II 
Membawahi 5 RT 

(RT.01 - RT.05) 

2 M. SALEH Ka. Dusun II Sindang Sari 
Membawahi 6 RT 

(RT.06 - RT.09B) 

3 H. SYAHRUL KAHAR Ka. Dusun III Taqwa Sari 
Membawahi 4 RT 

(RT.10 - RT.12B) 

4 TUKIMIN Ka. Dusun IV Sarirejo 
Membawahi 6 RT 

(RT.13 - RT.17) 

5 NURYADI Ka. Dusun V Marga Taqwa 
Membawahi 3 RT 

(RT.18 - RT.20) 

6 SUDARYONO Ka. Dusun VI Sukarame 
Membawahi 4 RT 

(RT.21A - RT.23) 

7 SUWARNO SW. Ka. Dusun VII Sukamaju 
Membawahi 6 RT 

(RT.24 - RT.29) 

8 SUPRIYANTO Ka. Dusun VIII Tanjung Rejo I 
Membawahi 5 RT 

(RT.30 - RT.34) 

9 SUKRISNO AR. Ka. Dusun IX Tanjung Rejo II 
Membawahi 6 RT 

(RT.35 - RT.40) 

10 ZAINAL ARIFIN Ka. Dusun X Natar I 
Membawahi 8 RT 

(RT.41 - RT.48) 
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11 SUGITO Ka. Dusun XI Sukarame Pasar 
Membawahi 3 RT 

(RT.49 - RT.50A) 

 

b. Lembaga Kemasyarakatan 

a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Natar (LPMD) 

NO. N  A  M  A JABATAN 

1 Abdul Arik Ketua LPM Desa Natar 

2 Syamsul Hadi Wakil Ketua LPM 

3 Imam Mukti Santoso, ST. Sekretaris LPM 

 

b) Rukun Tetangga (RT) 

NO. N  A  M  A JABATAN 

1 Hasan Basri Ketua RT. 01 Dusun I 

2 Romli Ketua RT. 02 Dusun I 

3 A.Karim Ketua RT. 03 Dusun I 

4 Anwar Ketua RT. 04 Dusun I 

5 Harun Jefri Ketua RT. 05 Dusun I 

6 Marsono Ketua RT. 06 Dusun II 

7 Untung Ketua RT. 07 Dusun II 

8 Sudir Ketua RT. 08-A Dusun II 

9 Prayitno Ketua RT. 08-B Dusun II 

10 Gatot Suwondo Ketua RT. 09-A Dusun II 

11 Sumpeno Ketua RT. 09-B Dusun II 

12 Agus Sutarman Ketua RT. 10 Dusun III 

13 Zubaidah Ketua RT. 11 Dusun III 
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14 Bardan Ketua RT. 12-A Dusun III 

15 Usman Ketua RT. 12-B Dusun III 

16 Margono Ketua RT. 13 Dusun IV 

17 Supriyono Ketua RT. 14 Dusun IV 

18 Sarmidi Ketua RT. 15 Dusun IV 

19 Waris Ketua RT. 16-A Dusun IV 

20 Suharyadi Ketua RT. 16-B Dusun IV 

21 Sukardi Yusuf Ketua RT. 17 Dusun IV 

22 Riyanto Ketua RT. 18 Dusun V 

23 Suginen Ketua RT. 19 Dusun V 

24 Warsito Ketua RT. 20 Dusun V 

25 Krismansyah Ketua RT. 21-A Dusun VI 

26 Supriono Ketua RT. 21-B Dusun VI 

27 Agus Riyanto Ketua RT. 22 Dusun VI 

28 Sugito Ketua RT. 23 Dusun VI 

29 Untung Ketua RT. 24 Dusun VII 

30 Sunandar Ketua RT. 25 Dusun VII 

31 S. Poniman Ketua RT. 26 Dusun VII 

32 Waluyo Ketua RT. 27 Dusun VII 

33 Suwardi. B Ketua RT. 28 Dusun VII 

34 M. Nur Ketua RT. 29 Dusun VII 

35 Nanang Suryana Ketua RT. 30 Dusun VIII 

36 Suyanto Ketua RT. 31 Dusun VIII 

37 Sugiono Ketua RT. 32 Dusun VIII 

38 Sujarwoto Ketua RT. 33 Dusun VIII 
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39 A.Rahman. As Ketua RT. 34 Dusun VIII 

40 Sumaryono Ketua RT. 35 Dusun IX 

41 Marlut Ketua RT. 36 Dusun IX 

42 Yasroni Ketua RT. 37 Dusun IX 

43 Supriatin Ketua RT. 38 Dusun IX 

44 Ahmad Yusuf Ketua RT. 39 Dusun IX 

45 Toni  Junaidi Ketua RT. 40 Dusun IX 

46 Teguh  Prayitno Ketua RT. 41 Dusun X 

47 Suyoto Ketua RT. 42 Dusun X 

48 Fatahilah Ketua RT. 43 Dusun X 

49 Hifni  Syarif Ketua RT. 44 Dusun X 

50 Masron Ketua RT. 45 Dusun X 

51 Hanata Ketua RT. 46 Dusun X 

52 Sutan Sahril Ketua RT. 47 Dusun X 

53 Sayadi Ketua RT. 48 Dusun X 

54 Tustantinah Ketua RT. 49 Dusun XI 

55 Sardi Ketua RT. 50 Dusun XI 

56 Sukarman Ketua RT. 50-A Dusun XI 

 

c) Lembaga Lainnya 

NO. JENIS LEMBAGA JUMLAH 

1 Karang Taruna 52 Anggota 

2 Pengajian Al Hidayah 11 Kelompok 



 

 

 

62 

 

3 Simpan Pinjam Perempuan 300 Anggota 

4 PKK 35 Anggota 

5 Posyandu 49 Anggota 

6 Dasa Wisma 56 Kelompok 

7 TPA 11 Kelompok 

8 Bina Keluarga Balita (BKB) 1 Kelompok 

 

5. SARANA & PRASARANA DESA 

1. Sarana / Prasarana Pendidikan 

Desa Natar mempunyai beberapa prasarana pendidikan yang tersebar 

di beberapa dusun, mulai dari PAUD sampai Sekolah Menengah Atas 

dengan rincinan sebagai berikut : 

NO. 
SARANA / 

PRASARANA 
LOKASI 

1 PAUD  Bunda Pertiwi  Dusun VIII (Tanjung Rejo I) 

2 PAUD  Melati Dusun X     (Natar I) 

3 PAUD  Anggrek Dusun XI    (Sukarame Pasar) 

4 T.K.  Al-Munawaroh Dusun V     (Marga Taqwa) 

5 T.K.  Sayang Ibu Dusun IV    (Sarirejo) 

6 T.K.  Bina Asih Dusun IX    (Tanjung Rejo II) 

7 T.K.  Tunas Mulya Dusun X      (Natar I) 

8 SD. Negeri 1 Natar Dusun IV    (Sarirejo) 
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9 SD. Negeri 2 Natar Dusun IV    (Sarirejo) 

10 SD. Negeri 3 Natar Dusun V     (Marga Taqwa) 

11 SD. Negeri 4 Natar Dusun VIII (Tanjung Rejo I) 

12 SMP.  Muhammadiyah Natar Dusun IV    (Sari Rejo) 

13 SMP.  Budi Karya Natar Dusun VIII (Tanjung Rejo I) 

14 SMA. Negeri 1 Natar Dusun I       (Natar II) 

15 SMK. Budi Karya Natar Dusun VIII (Tanjung Rejo I) 

 

2. Sarana / Prasarana Kesehatan 

Disamping prasarana pendidikan, Desa Natar juga mempunyai 

beberapa Prasarana Kesehatan dengan rincinan : 

NO. 
SARANA / 

PRASARANA 

JUMLAH / 

VOLUME 
KET 

1 Posyandu 4 unit Di rumah kader 

2 Gedung posyandu permanen 3 unit Baik 

3 Puskesmas  1 unit Baik 

4 Poliklinik / Balai Pengobatan 4 unit Baik 

5 Bidan Desa 2 orang Aktif 

6 Perawat Kesehatan 7 orang Aktif 

7 Dokter 1 orang Aktif 

 

3. Sarana / Prasarana Keagamaan 

NO. NAMA TEMPAT IBADAH LOKASI 

1 Masjid Agung Arrahman Dusun I (Natar. II) 

2 Masjid Nurul Iman Dusun II (Sindang sari) 
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3 Musholla Nurul Ikhsan Dusun II (Sindang sari) 

4 Musholla Nurul Islam Dusun II (Sindang sari) 

5 Musholla Nurul Yaqin Dusun II (Sindang sari) 

6 Masjid  Arrahiim Dusun III (Taqwa Sari) 

7 Musholla Al-Ikhlas Dusun III (Taqwa Sari) 

8 Masjid Jami’ Al-Ikhlas Dusun IV (Sari Rejo) 

9 Musholla Tariqul Khoir Dusun IV (Sari Rejo) 

10 Musholla Al Iman Dusun IV (Sari Rejo) 

11 Musholla Arrahman Dusun IV (Sari Rejo) 

12 Musholla An- Nur Dusun IV (Sari Rejo) 

13 Masjid Al-Amin Dusun  V (Marga Taqwa) 

14 Masjid  LDII Dusun  V (Marga Taqwa) 

15 Musholla Al-Munawaroh Dusun  V (Marga Taqwa) 

16 Gereja  Advent Dusun  V (Marga Taqwa) 

17 Masjid  Taqwa Dusun  VI (Sukarame) 

18 Surau Mudah Air Dusun  VI (Sukarame) 

19 Musholla Al-Furqon Dusun  VI (Sukarame) 

20 Masjid Baburahman Dusun VII (Sukamaju) 

21 Masjid  LDII Dusun VII (Sukamaju) 

22 Musholla Al-Munawaroh Dusun VII (Sukamaju) 

23 Musholla Al-Ikhlas Dusun VII (Sukamaju) 

24 Masjid  Al-A’raf Dusun VIII (Tanjungrejo.I) 

25 Musholla Nurul Huda Dusun VIII (Tanjungrejo.I) 

26 Musholla Darussalam Dusun VIII (Tanjungrejo.I) 

27 Masjid  Ud-Hulul Jannah Dusun  IX (Tanjungrejo.II) 

28 Musholla  Al-Mukmin Dusun  IX (Tanjungrejo.II) 
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29 Masjid  Miftahul Jannah Dusun  X  (Natar.I) 

30 Musholla Al-Ikhlas Dusun  X  (Natar.I) 

31 Musholla Al- Iman Dusun  X  (Natar.I) 

32 Musholla Nurul Alam Dusun  X  (Natar.I) 

33 Gereja Pantikosta Dusun  X  (Natar.I) 

34 Masjid  Al-Ikhlas Dusun XI (Sukarame Pasar) 

35 Musholla  Al-Furqon Dusun XI (Sukarame Pasar) 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA 

NATAR KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHUN 2017 

 

 

  

Bagan diatas menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja 

pemerintahan Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2017 bahwa berdasarkan garis komando Sekretaris Desa (M. Sulaiman 

Rosyid), KA. Seksi Pemerintahan (Nasir Hasanuddin), KA. Seksi 

Kesejahteraan (Zubaidah), dan KA. Seksi Pelayanan (Hertati) bertanggung 

jawab langsung ke Kepala Desa (Edy Suwaspodo). Sedangkan KA. Urusan 

Tata Usaha dan Umum (Yeko B. Cahyani), KA. Urusan Keuangan 

(Suharyati) dan KA. Urusan Perencanaan bertanggung (Nurmilawati) jawab 

kepada Sekretaris Desa.
70
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 Hasil Wawancara dengan Edy Suwaspodo selaku Kepala Desa di Desa Natar 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tangga l 2 July 2018 pukul 09.30 WIB. 

M. SULAIMAN ROSYID

SEKRETARIS DESA

KEPALA DESA

EDY SUWASPODO

KA.URUSAN KA.URUSANKA. SEKSI KA. SEKSI

PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN PELAYANAN TATA USAHA & UMUM

KA. SEKSI KA.URUSAN

KEUANGAN PERENCANAAN

SUHARYATI NURMILAWATINASIR HASANUDDIN ZUBAIDAH HERTATI YEKO B. CAHYANI
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B. Hasil Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di 

Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

 Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian tentang Kinerja 

Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan. Edy Suwaspodo selaku Kepala Desa 

memberikan penjelasan mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan telah menerapkan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang yaitu 

dengan cara memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang 

melanggar peraturan, baik itu pelanggaraan yang ringan maupun 

pelanggaraan yang berat dan dijelaskan bahwasannya Aparatur Sipil Negara 

di desa telah memiliki tugas masing-masing dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat akan tetapi mereka tidak segan untuk saling membantu 

tugas yang lain jika tugas individu sudah selesai. Selain itu dalam 

meningkatkan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Desa Natar Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan Edy Suwaspodo selaku Kepala Desa 

melakukan pengawasan secara langsung terhadap bawahannya agar tugas 

yang diberikan kepada bawahannya tersebut berjalan dengan baik dan lancar 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
71

 

 

 

 

                                                 
71

 Hasil Wawancara dengan Edy Suwaspodo selaku Kepala Desa di Desa Natar 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tangga l 2 July 2018 pukul 09.30 WIB. 



 

 

 

68 

 

1. Produktifitas Kerja  

Menurut Rivai (2006) produktifitas kerja pada dasarnya mencakup 

sikap aparatur dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat dilihat 

melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien 

dan unsur sikap aparatur menurut Rivai juga merupakan salah satu unsur 

kinerja yang diukur untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sikap 

aparatur terhadap pencapaian kinerjannya. Untuk mengukur produktifitas 

kerja Aparatur Sipil Negara Desa menggunakan beberapa indikator yaitu: 

sikap mental perilaku Aparatur Sipil Negara, kemampuan serta semangat 

kerja.
72

 

a. Sikap Mental dan Perilaku Aparatur Sipil Negara 

Sikap mental dan perilaku berasal dari persepsi Aparatur Sipil 

Negara mengenai pekerjaannya dan hal ini tergantung pada tingkat 

manfaat dan bagaimana pegawai memandang manfaat tersebut yang 

mencerminkan perasaaan mereka kepada pekerjaannya. Sikap mental 

tersebut merupakan kondisi mental yang mendorong Aparatur Sipil 

Negara untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. 

Menurut Erik Santoso, salah satu masyarakat yang pernah 

merasakan pelayanan publik yaitu membuat surat pengantar pindah 

penduduk untuk anaknya yang akan menikah dengan orang luar desa 

menilai bahwa : Aparatur Sipil Negara desa memiliki etika yang baik 

dalam memberikan pelayanan, dimana mereka memiliki rasa malu 
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 Rivai, Performance Apprasial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 309. 
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apabila pelayanan yang diberikan kurang optimal namun hal ini agak 

berbeda dengan sikap yang ditunjukkan. Kadangkala ada sikap arogan 

yang di tunjukkan kepada masyarakat, ini disebabkan ada saja oknum 

Aparatur Sipil Negara yang pilih kasih dalam tata cara melayani 

sehingga muncul kesan siapa yang dekat maka dia akan mendapatkan 

pelayanan yang baik.
73

 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ibu Ita Rosmalina, salah 

seorang warga yang pernah mengurus surat domisili untuk anaknya, 

yang mengatakan bahwa : Saya rasa sikap yang ditunjukkan dengan 

perilaku Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pelayanan publik 

sudah cukup baik terbukti dari pelayanan yang di berikan, walaupun 

kadang kala saya rasa ada perbedaan yang nampak namun pada 

dasarnya semua diberlakukan sama, itu tidak menjadi masalah selama 

masih bisa di tolerir, saya berpendapat mungkin saja pembedaan 

perlakuan itu kepada warga yang lebih dikenal.
74

 

Hal ini kontradiktif dari Aparatur Sipil Negara mengenai tanggapan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, seperti yang di 

ungkapkan oleh sekretaris desa yang mengungkapkan bahwa : Kami 

tidak pernah memberikan perlakuan pilih kasih sebagaimana yang di 

maksudkan. Pada prinsipnya masyarakat selalu diperlakukan sama 

tanpa ada perbedaan selama persyaratan yang diperlukan telah 
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 Hasil Wawancara dengan Erik Santoso selaku Masyarakat Desa di Desa Natar 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 2 July 2018 pukul 08.15 WIB. 
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 Hasil Wawancara dengan Ita Rosmalina selaku Masyarakat Desa di Desa Natar 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tangga l 2 July 2018 pukul 08.20 WIB. 
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terpenuhi, mungkin saja apabila ada keluhan perlakuan yang berbeda 

antara warga yang satu dengan yang lainnya, dipengaruhi oleh situasi 

dan kondisi seperti ada warga yang meminta dibuatkan surat domisili 

pada waktu tengah malam, tentu saja hal itu tidak termasuk dalam 

kondisi yang wajar sehingga biasanya kami arahkan untuk kembali 

pada keesokan harinya, berbeda apabila ada kedukaan walaupun jam 

berapapun, Aparatur Sipil Negara selalu sedia untuk membantu 

keluarga yang berduka, sesuai dengan kapasitas pemerintah desa itu 

sendiri.
75

 

b. Kemampuan Aparatur Sipil Negara 

Kemampuan Aparatur Sipil Negara desa untuk melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab khususnya dalam memberikan pelayanan publik, 

sangat berhubungan dengan pekerjaan yang diembannya, sehingga 

dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Adanya berbagai keluhan 

dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima 

atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan 

ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja 

pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk 

ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah yang melayani masyarakat 

tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan Aparatur Sipil 

Negara Desa dalam memberikan pelayanan, salah satu warga yang 
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 Hasil Wawancara dengan M. Sulaiman Rosyid selaku Sekretaris Desa di Desa Natar 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tangga l 2 July 2018 pukul 10.00 WIB. 
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pernah mengurus surat keterangan kematian dari pemerintah desa, Ibu 

Indah Sari mengungkapkan bahwa : Kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan kinerja pelayanan publik pada umumnya sama, akan 

tetapi dalam mengarahkan atau menjelaskan tentang prosedur kepada 

warga dirasa masih belum baik, hal ini disebabkan kemampuan 

Aparatur Sipil Negara berbeda-beda, saya juga menilai bahwa 

keterampilan dalam menggunakan alat komputer hanya dikuasai oleh 

satu orang pegawai saja, sehingga kalau orang tersebut tidak berada di 

tempat, urusan pembuatan surat tidak bisa cepat diselesaikan.
76

 

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Jimmy Moniaga, salah 

seorang warga yang pernah mengurus surat pindah penduduk, 

mengungkapkan bahwa : Aparatur Sipil Negara Pemerintah Desa Natar 

ini tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

melaksanakan pelayanan publik, sepertinya hal itu dipengaruhi dari 

latarbelakang pendidikan. Sebab ada yang terampil dan cukup cepat 

tetapi ada juga yang lamban.
77

 

c. Semangat Kerja Aparatur Sipil Negara 

Semangat kerja sebagai suatu kemauan untuk melakukan pekerjaan 

dengan giat dan antusias, sehingga penyelesaian pekerjaan cepat dan 

baik. Dalam kenyataannya, walaupun setiap orang mempunyai itikad 

yang baik untuk bekerja, tapi seiring dengan perkembangannya, itikad 
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 Hasil Wawancara dengan Indah Sari selaku Masyarakat Desa di Desa Natar Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tangga l 2 July 2018 pukul 08.25 WIB. 
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baik yang ditunjang oleh semangat dapat dapat berubah karena 

dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya. Bila lingkungan kerja tidak 

mendukung, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan bagi 

pegawai sehingga pegawai tidak lagi memiliki semangat kerja. 

Semangat kerja akan terbentuk jika di dukung oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah kondisi lingkungan kerja. Semangat kerja di dalam 

diri sesorang telah ada, tapi semangat kerja tersebut dapat menurun 

sesuai dengan perkembangannya jika keinginan dan kemauan pegawai 

tersebut tidak terpenuhi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat 

Desa Natar Bapak Nazarudin, mengatakan bahwa : Pada awal masa 

pengabdiannya Aparatur Sipil Negara Desa begitu antusias dan 

semangat tinggi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab 

pekerjaannya, namun setelah hampir satu tahun berlalu, semangat itu 

sudah mulai memudar seiring jalannya waktu. Pada waktu masih baru-

baru menduduki jabatan sebagai pegawai, setiap rapat desa lengkap 

dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara desa, namun akhir-akhir ini 

sudah jarang terlihat kehadiran lengkap seperti masa-masa awal 

periode.
78

 

Dengan umur yang muda tentunya masih memiliki semangat kerja 

yang tinggi, inovasi, dan kreatifitas dalam mentransfer keahlian dalam 

bidang kerjanya. Selain umurnya yang dimaksud bukan berarti tidak 
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memiliki semangat kerja yang tinggi, inovasi dan kreatifitas dalam 

mentransfer keahlian dalam bidang kerjanya, akan tetapi usia muda 

identik dengan hal tersebut dan diperkuat lagi dengan tingkat presentase 

yang lebih besar dibandingkan dengan interval umur yang lainnya. 

 

2. Kepatuhan Aparatur Sipil Negara 

Kepatuhan Aparatur Sipil Negara di Desa Natar Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3 Huruf j menyebutkan memberikan 

layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya 

guna, berhasil guna dan santun.
79

 pada kenyataannya belum optimal 

dilaksanakan karena masih perlu adanya peningkatan baik dari aspek 

ketepatan waktu pelayanan, tarif pelayanan maupun dari mekanisme atau 

tata cara pelayanan. 

Ketepatan waktu pelayanan masih belum sesuai dengan standar 

pelayan yang ditetapkan, baik waktu buka dan tutup pelayanan maupun 

waktu penyelesaian dokumen-dokumen pelayanan, masih terdapat 

Aparatur Sipil Negara yang terkesan memperlambat proses pelayanan 

dan lamban saat buka pelayanan administrasi yang seharusnya pukul 

08.00 WIB tetapi belum dibuka sehingga masyarakat masih harus 

menunggu.
80
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Selain itu pula dikarenakan ketepatan waktu pelayanan yang 

diberikan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik berbeda-

beda hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu peraturan dan ketentuan 

yang berlaku tidak sama antara pelayanan atau pengurusan satu dengan 

yang lainnya, seperti pengurusan e-KTP dan KK tidaklah sama dengan 

ketentuan pengurusan Surat domisil dan Surat Pindah, hal inilah yang 

kadang disalah persepsikan oleh masyarakat yang memandang semua 

urusan harus selesai pada waktu yang sama cepat padahal ketentuan dan 

peraturannya berbeda beda untuk setiap urusan yang mereka perlukan.  

Mekanisme pelayanan atau tata cara pelayanan publik di Desa 

Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya 

masih ada yang tidak sesuai dengan mekanisme pelayanan yang telah 

ditetapkan yaitu dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal 

(SPM). Dalam SPM sudah tercantum dengan jelas apa saja yang menjadi 

prosedur, mekanisme, persyaratan seperti kepastian waktu penyelesaian, 

alur pelayanan, dan persayaratan yang dibutuhkan serta hal-hal yang 

mengatur secara teknis semua urusan yang dilayani. Pada kenyataannya 

tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat saja 

Aparatur Sipil Negara pelayanan atau pegawai yang memberikan 

pelayanan tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara yang telah 

ditetapkan dan terkesan mempersulit masyarakat yang menginginkan 

pelayanan yang mudah cepat, mudah dan tepat, adil, terbuka dan tidak 

berbelit belit.  
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Masih terdapat perbedaan pelayanan kepada orang yang dikenal 

dan tidak dikenal, dan masih menunjukan diskriminasi pelayanan, tidak 

tercermin keadilan dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Sedangkan dari unsur Tarif Pelayanan yaitu besarnya 

tarif yang dibayar oleh masyarakat, hal ini harusnya tidak dipungut lagi 

karena untuk e-KTP, KK, Surat domisili dan Surat Pindah sesuai dengan 

ketentuan tidak ada pungutan, namun kenyataannya di Desa Natar 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih saja terdapat 

transaksi pembayaran atas kepengurusan dokumen-dokumen tersebut 

diatas, hal ini dikarenakan oleh adanya kesepakatan antara kedua belah 

pihak yaitu masyarakat dan orang yang menguruskan baik melalui 

perantara maupun tidak.  

 

3. Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara  

Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Desa Natar Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 1 Huruf b 

menyebutkan melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
81

 pada 

kenyataannya belum optimal dilaksanakan karena Aparatur Sipil Negara 

yang diukur dari tingkat kehadiran dan hasil pelayanan menunjukan 

bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan lagi, hal 

ini dikarenakan di lingkungan kerja Desa Natar tentang disiplin kerja 
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belum semua Aparatur Sipil Negaranya patuh dan taat terhadap aturan 

atau ketentuan yang berlaku. Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara 

menunjukkan bahwa disiplin kerja di kecamatan ini memang kurang 

efektif, sebab masih terdapat sebagian Aparatur Sipil Negara yang 

menyimpang dari aturan kerja yang telah ditetapkan, yaitu masih ada 

beberapa pegawai yang melanggar aturan jam kerja yang seharusnya 

ditaati.
82

  

Dari hasil observasi di objek penelitian menunjukkan bahwa belum 

semua pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memanfaatkan jam 

kerja secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran 

dan kurang tegasnya dalam menerapkan disiplin kerja. Dengan demikian 

pelanggaran disiplin kerja di lembaga ini terus berulang dan dilakukan 

oleh Aparatur Sipil Negara yang berbeda. Oleh karena itu perlu 

pembenahan lebih lanjut, baik secara kelembagaan maupun melalui 

manajemen kepegawaian, sehingga pelanggaran disiplin kerja dapat 

ditekan sekecil mungkin. Dari hasil penelitian tentang disiplin kerja 

Aparatur Sipil Negara di Desa Natar, terindikasi bahwa belum semua 

Aparatur Sipil Negara atau pegawai patuh dan taat terhadap jam kerja 

yang telah ditetapkan. 

Misalnya kepatuhan dalam jam kerja pelayanan, ternyata ada 

Aparatur Sipil Negara yang terlambat masuk kerja, hal tersebut tercermin 

ketika pemakai jasa akan mengajukan permohonan pada pagi hari, justru 
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diketahui ada diantara petugas pelaksana yang belum hadir. Ini berarti 

adanya petugas pelaksana kurang disiplin. Seharusnya ketika jam kerja 

yang telah ditentukan maka para petugas pelaksana sudah berada 

ditempat kerja. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat 

Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara menyebutkan bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara 

sebagai bagian  dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil 

Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan 

mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya 

dan menerapkan merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.
83

 

Dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjamin kedudukan, 

fungsi dan memberikan tanggung jawab serta hak-hak Aparatur Sipil Negara. 

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini juga 

mengatur tentang pembinaan aparatur dan penyempurnaan serta 

pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, baik kelembagaan maupun 

ketatalaksanaan. 

Berdasarkan hal tersebut maka Aparatur Sipil Negara senantiasa 

dituntut memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh dalam menjalankan tugas-

tugasnya yang memusatkan perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala 

daya dan tenaganya secara berdayaguna dan berhasilguna. Aparatur Sipil 
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Negara mampu memposisikan sebagai abdi masyarakat atau pelayan 

masyarakat, dan dapat mempermudah urusan publik, mendahulukan 

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Tetapi 

dalam kenyataannya belum banyak aparatur sipil negara yang mampu 

memahami hal tersebut, sehingga tidak mengherankan jika perilaku aparatur 

kurang mengutamakan kepentingan publik sehingga harapan masyarakat 

untuk mendapat layanan yang baik dan memuaskan belum sepenuhnya dapat 

terpenuhi.  

Kinerja Aparatur Sipil Negara dituntut untuk profesional dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik semakin hari 

semakin diperlukan, sejalan dengan tuntutan publik yang menghendaki 

pelayanan cepat, tepat dan dalam proses pelayanan yang nyaman, ramah, 

cepat dan murah serta adil. Pelayanan publik merupakan ujung tombak 

penyelenggaraan pemerintahan dalam berhubungan pada masyarakat. Dengan 

demikian kesuksesan pelayanan publik adalah kesuksesan pemerintah, namun 

pada kenyataannya kinerja Aparatur Sipil Negara di desa natar belum optimal 

hal ini dapat dilihat melalui tiga unsur, yaitu produktifitas kerja, kepatuhan 

aparatur dan kedisiplinan aparatur.  

1. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelayanan 

Masyarakat di Desa Natar 

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Aparatur Sipil Negara 

membutuhkan dukungan yang maksimal dari berbagai sisi. Berhasil 

tidaknya seorang Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas yang 
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dibebankan kepadanya sangat bergantung dari berbagai faktor yang 

mendukung kinerja Aparatur Sipil Negara tersebut begitu pula sebaliknya.  

Sehubungan dengan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan 

masyarakat, maka yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut adalah, kualitas dan kuantitas 

SDM perangkat desa, kerjasama yang terjalin sesama perangkat desa. 

Untuk Aparatur Sipil Negara setingkat perangkat  desa, memiliki 

tingkat pendidikan setingkat SMA memang sudah cukup. Jika ditambah 

lagi dengan pengalaman yang dimilikinya dalam berhubungan dengan 

masyarakat, maka kualitas seseorang yang hanya tamatan SMA tersebut 

sudah dirasa mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sedangkan dari segi jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada, dirasa 

sudah cukup untuk melayani warga yang ada di desa natar. Meskipun dari 

segi status Aparatur Sipil Negara masih berstatus sebagai pegawai kontrak 

atau pegawai honorer, yang dari segi penghasilan jauh di bawah upah 

minimum regional (UMR). Hal di atas menjadi salah satu hambatan yang 

juga bisa menjadi pengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara desa natar 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Faktor pendukung bagi maksimalnya pemberian layanan kepada 

masyarakat oleh Perangkat desa natar adalah karena adanya kerjasama 

yang terjalin baik selama ini. Hal itu terjadi karena mereka sama-sama 

mengabdi untuk kepentingan masyarakat Desa natar. Mereka juga sudah 

bekerja bersama-sama sebagai Aparatur Sipil Negara desa natar dalam 
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waktu yang cukup lama, sehingga diantara mereka telah tumbuh rasa 

persaudaraan, tidak hanya terbatas sebagai rekan kerja. 

 

B. Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Desa 

Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Menurut Fiqh 

Siyasah 

Kinerja Aparatur Sipil Negara sangat berkaitan dengan kaidah good 

governance berorientasikan pada pencapaian tujuan nasional dan 

pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian 

tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau 

kepemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Agar 

suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang 

harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian 

hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. 

Untuk dapat mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam aspek 

tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diwujudkan 

kinerja Aparatur Sipil Negara yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan 

memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat 

ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan Kinerja 

Aparatur Sipil Negara yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak 

bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. 

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus diwujudkan 
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demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar 

mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, 

Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa (4) 58 : 

            

             

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha Melihat”.
84

 

Dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat efisiensi akan terlihat 

pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang dihabiskan 

anggota masyarakat untuk suatu pelayanan yang berkualitas, adapun 

pelayanan yang tidak efisien disebabkan oleh paradigma birokrasi sebagai 

kekuasaan, bukan sebagai pelayanan. Dalam konteks Islam ada sebuah 

hadis yang berbunyi: 
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Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda 

: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara 

akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. 

Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. 

Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya 

perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang 

pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang 

milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan 

kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan 

jawab) darihal hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim)
85

 

 

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (ulil amri) 

maka diharapkan kesadaran dalam konsep al-ukhuwwah sebagai salah 

satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas responsivitas dalam 

pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil 

Negara (tabi’in). Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktivitas 

kerja, nilai dasar fiqh siyasah lainnya adalah amanah di dalam konsep 

amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik 

akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu 

Kinerja Aparatur Sipil Negara. Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan fiqh 

siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan 

Masyarakat di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah datang 

dari aturan yang berdasarkan undang-undang dan dipatuhi oleh diri 
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pemimpin (ulil amri) dan diri Aparatur Sipil Negara (tabi’in) itu sendiri 

misalnya, Aparatur Sipil Negara datang ke kantor dengan tertib, teratur 

dan tepat waktu sehingga disiplin kerja, dengan berpakaian rapi ditempat 

kerja maka susunan kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri 

dalam bekerja akan tinggi. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan 

bertanggungjawab terhadap segala tugasnya menunjukan Kinerja 

Aparatur Sipil Negara yang baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Natar 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum berjalan secara 

optimal, hal ini dapat dilihat melalui tiga unsur, yaitu produktifitas kerja, 

kepatuhan aparatur dan kedisiplinan aparatur, ketiga unsur tersebut belum 

berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapat keluhan-keluhan dari 

masyarakat terkait ketiga unsur tersebut dalam memberikan pelayanan, 

yaitu tentang sikap aparatur, kemampuan, semangat kerja, transparansi 

proses pelayanan, ketepatan waktu dan mekanisme atau tata cara 

pelayanan dan kurang disiplinnya aparatur.  

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah. Karena 

masih adanya aparatur sipil negara yang tidak amanah dan tidak adil 

dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya kinerja aparatur sipil negara 

sesuai dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu 

keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.  
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B. Saran 

1. Kepala Desa di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan perlu melakukan pengawasan intensif terhadap para bawahannya 

untuk mentaati ketentuan kerja, dimana pada saat yang sama pimpinan 

juga harus mentaati ketentuan kerja kecuali dengan alasan tertentu. Hal 

ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam melaksanakan 

disiplin jam kerja terhadap para bawahannya. 

2. Kepada Aparatur Sipil Negara di Desa Natar Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka peningkatann produktivitas 

kerja, kedisiplinan kerja dan ketaatan aparatur terhadap ketentuan dan 

peraturann yang berlaku dalam pelayanan publik baik itu mekanisme 

pelayanan, maupun proses pelayanan, maka Aparatur Sipil Negara harus 

secara konsisten menerapkan peraturan sebagaimana mestinya. 

3. Diharapkan kepada kepala desa adanya penambahan fasilitas di Kantor 

Desa Natar seperti komputer untuk menunjang kinerja pegawai agar 

lebih efektif dan efisien. 
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