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ABSTRAK 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP 

GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA  

APARATUR SIPIL NEGARA 

(Studi  di  Kelurahan Way Dadi Baru) 

Oleh 

Yulian Prabowo 

Good governance dalam penerapannya merupakan kebutuhan mutlak 

mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih 

berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sebagai pelayan publik yang baik tanpa 

pandang bulu, dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja, sehingga 

mendapat kepercayaan masyarakat.  

Dari latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1) bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan Way 

Dadi Baru, 2) apa saja tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip 

Good Governance di Kelurahan Way Dadi Baru dan 3) bagaimana tinjauan 

hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan 

Way Dadi Baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan Way Dadi Baru, untuk 

mengetahui dan menganalisis tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-

prinsip Good Governance di Kelurahan Way Dadi Baru dan untuk mengetahui 

dan menganalisis tinjauan Hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di Kelurahan Way Dadi Baru. 

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan suatu 

metode deskriptif analisis, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualititatif yaitu 

Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan 

dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Analisis 

data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis 

kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analisis dan metode induktif. 

Penerapan prinsip-prinsip good governance Kelurahan Way Dadi Baru 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik. Tantangan 

yang dihadapi antara lain penyelanggaraan yang effektive, effisien, transparan, 

akuntabel dan bertanggung jawab, untuk berkinerja tinggi diperlukan seorang 

pegawai negeri sipil yang bersikap, berpedoman dan etika dalam berorganisasi, 

bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Aparatur Sipil Negara. 

Kendalanya terbatasnya personil di Kelurahan yang berlatar belakang pendidikan 

akuntansi, program pendidikan dan pelatihan untuk pegawai di  Kelurahan Way 

Dadi Baru sesuai kompetensi masing-masing. Tinjauan hukum Islam dalam 

mewujudkan good governance di Indonesia dapat dijabarkan menjadi asas-asas 

tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak 

bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.  
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MOTTO 

 

                        

                         

    

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat
26

. (Q.S An-Nisaa 4 : 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : yayasan 

penyelenggara penterjemah al-qur‟an, 1971 ). h.128. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum memasuki pokok bahasan, menganggap perlu menegaskan 

beberapa pengertian yang terdapat dalam judul “Tinjauan Hukum Islam 

Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas 

Kerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kecamatan Way Dadi Baru)” adapun 

istilah-istilah yang perlu diberi batasan dan penegasan dimaksud adalah : 

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 

“Hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dsb)”
27

. 

2. Hukum Islam adalah “peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu 

Allah dan Rosul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat 

dibebani kewajiban)”
28

. 

3. Kata Good Governance mengandung dua pengertian sebagai berikut : 

Pertama “adanya nilai-nilai yang menjunjung tinggi 

keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan 

kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial”. Kedua “aspek-aspek 

yang berkenaan dengan fungsi-fungsi dan tugas dari pemerintah yang 

                                                             
27

  http://kbbi.web.id/tinjau, diakses Tanggal 9 Januari 2017, jam 20:00 WIB 
28

  Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 3. 

http://kbbi.web.id/tinjau
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terdapat dalam pelaksanaan pencapaiaan tujuan-tujuan tersebut 

diatas”
29

. 

4. Menurut Robert Charlick, “Good Governance sebagai pengelolaan 

segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan 

dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai 

kemasyarakatan”
30

. Good Governance lebih ditekankan pada proses 

(berlangsungnya kegiatan pemerintah), bahkan juga lembaga 

pemerintahnya, yang dalam proses itu berlangsung kerjasama antara 

lembaga pemerintah, semi pemerintah dan non pemerintah secara 

seimbang dan partisipatif”
31

.  

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN menurut Pasal 1 

angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 

 

Dari uraian istilah yang terdapat dalam judul di atas, maka yang 

dimaksud judul skripsi ini adalah : meninjau konsep tata kepemerintahan 

yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berorientasi pada 

kepentingan publik, peluang hukum Islam untuk memberikan sumbangan 

                                                             
29

 Ibid, h.16-17. 
30

 Panji Santoso, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Goovernance (Bandung : Reflika 

Aditama, 2008), h.130. 
31

  Idup Suhady, Kepemerintahan yang baik (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2009), 

h.15. 
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dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional dan konsep 

good governance menurut Islam. 

 
 

B. Alasan Memilih Judul 

Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam memilih judul “Tinjauan 

Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap 

Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan Way Dadi 

Baru)” alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut : 

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 

Kelurahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Dilihat dari  pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian 

dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal 

tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang 

semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. 

Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan 

pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, 

prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga 

akan memperoleh kinerja pemerintah yang baik. 
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c. Good governance merupakan tata pemerintahan yang baik atau 

menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 

termasuk didalamnya struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain. 

2. Alasan Subjektif  

a. Masih ada kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh 

birokrasi pemerintahan di Kelurahan Way Dadi Baru salah satu 

permasalahan misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, 

ketidakpastian waktu yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit 

dijangkau secara wajar oleh masyaraka. 

b. Aparatur Sipil Negara Kelurahan Way Dadi Baru sulit ditemui diatas 

jam 12:00 WIB padahal itu masih termasuk jam kerja. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berdaulat yang hampir 71 Tahun 

memperoleh kemerdekaan dari kolonial dan sekarang mampu berdiri dengan 

kaki sendiri, kemerdekaan mempunyai makna yang luas artinya bahwa 

bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri berbagai segi 

kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik ekonomi 

sosial dan sebagainya. Nilai-nilai hukum yang essensial demokrasi modern, 

demokrasi menuntut sistem hukum yang tidak menempatkan individu atau 

golongan diatas hukum, menjamin administrasi tanpa perbedaan antara 

sesama manusia dan menetapkan prinsip bahwa setiap orang dihitung satu 

dalam hukum, demokrasi menuntut perlindungan hukum bagi kesempatan 
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yang sama untuk pengembangan, dengan mengabaikan perbedaan pribadi, 

ras atau kebangsaan;  

Bagi umat Islam kemerdekaan adalah salah satu ni‟mat yg diberikan 

Allah SWT, nikmat itu hendaklah dipandang sebagai suatu amanat atau 

titipan dari Allah SWT kepada umatnya, hal ini sebagaimana firman Allah 

Swt.  

                      

                     

         

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa (4) : 58)
 32

. 

 

Indonesia merupakan negara berkembang, terus berupaya melakukan 

pembangunan disegala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun 

mental, hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat 

sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional, pembangunan 

nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan 

kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi 

penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era 

                                                             
32

  Departemen Agama Republik Indonesia, Ibid. 
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globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena 

globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama 

dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan 

baik, akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang 

sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan 

kepada masyarakat yang memburuk. 

Tahun 2015 merupakan sebuah episode yang berat bagi Komisi 

Peberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah lembaga yang telah 

berusia 12 tahun. “di bidang penindakan, misalnya, berhasil 

melakukan operasi tangkap tangan sebanyak lima kali, di samping 

melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 kegiatan 

penuntutan, eksekusi terhadap 33 putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, dari penanganan perkara, lebih dari 198 

miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk 

Pendapatan Negara Bukan Pajak”
33

. 
 

Menciptakan Good Governance umumnya berlangsung di negara 

yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini 

juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu 

hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur 

birokrasinya yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  

“Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan Good Governance, 

pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta check and balances 

dimana setiap cabang kekuasaaan dapat mengawasi dan mengimbangi 
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cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga agar masing-masing cabang 

kekuasaan tidak melampui batas kekuasaannya”
34

. 

Prinsip-Prinsip Good Governance, sekarang menjadi salah satu kata 

kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia,  

“Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (World Bank), 

United Nations Development Program (UNDP), Asian Development 

Bank (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara 

berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik 

menyangkut tata-pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal 

dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal”
35

. 

 

Di masa sekarang, istilah “kata „tata pemerintahan yang baik‟ sebagai 

terjemahan dari perkataan „good government‟, dan tata-kelola 

kepemerintahan yang baik dari kata (good governance). Dalam perkataan 

„good government‟ itu sudah tercakup pengertian pemerintahan yang bersih 

(clean government) dan berwibawa, pemerintahan yang kuat (strong 

government), pemerintahan yang efektif (effective government). Bahkan, 

dalam perkataan „good governnance‟ terkandung pula pengertian yang lebih 

luas lagi cakupannya, yaitu tidak hanya dalam pengertian pemerintahan 

negara, tetapi prinsip tata-kelola keorganisasian pada umumnya, termasuk 

organisasi bisnis dan bahkan organisasi kemasyarakatan. Semua bentuk 

organisasi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik 

yang tercakup dalam pengertian „good governance.  
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“Prinsip-prinsip yang biasa dipahami terkandung dalam ide „good 

governance‟ itu mencakup (i) rule of law, (ii) profesionalisme, (iii) 

efektifitas, (iv) efisiensi, (v) transparansi, dan (vi) akuntabilitas.”
36

. 

Dalam rangka menyelenggarakan “pelayanan publik kepada 

masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kinerja andal dari 

penyelenggara pelayanan publik. Untuk mencapai kinerja andal, dibutuhkan 

adanya integritas, profesional, netral dan bebas dari tekanan apapun  serta 

bersih dari adanya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik”
37

. 

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 di lingkungan 

pelayanan publik.  

Sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik akan memudahkan 

organisasi mencapai visi, misi, dan tujuannya. Faktor sumber daya manusia 

ini merupakan elemen yang penting diperhatikan oleh organisasi, karena 

sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam 

menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi.  Tanpa adanya 
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sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi baik organisasi pemerintah 

maupun organisasi non pemerintah. Di era global sekarang ini, kebutuhan 

memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas adalah  niscaya, 

mengingat peran yang sangat besar dalam organisasi. Sumber daya manusia 

adalah aset yang paling berharga dan paling penting dimiliki oleh suatu 

organisasi, karena itu keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh 

unsur manusia. 

Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan 

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

Dalam salah satu hadits nabi dikatakan : 

ًََتَعبَىى ٌُِحُّب ِإَذا َعِمَو َأَحُدُمْم َعَمًيب َأّْن ٌُْتِقَنو   ُإَّن اهلَل َتَببَزَك    

Rasulullah SAW bersabda : ”Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika 

seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam 

pekerjaannya” (HR Baihaqi dari Aisyah r.a)
38

. 

“Pengertian „itqon‟ ini tidak lain identik dengan pengertian 

professional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan 

sikap itqon itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan 
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efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam 

praktik manajemen di dunia modern dewasa ini”
39

. 

Islam adalah agama yang meletakan dan menekankan nilai-nilai 

profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, 

lantaran professional juga merupakan ciri implmentasi dari tingkatan 

seseorang yang mencapai maqâm (tingkatan) ihsân. 

Disisi lain kepemimpinan dipandang sebagai amanah, perkara berat 

yang kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Demikian 

beratnya sampai-sampai alam semesta menolak tawaran amanah ini. 

Sebagaimana firman Allah Swt : 

                       

                       

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat (tugas-

tugas keagamaan) 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”. (QS. al-

Ahzab (33) : 72)
40

. 

 

Dalam rangka menyelenggarakan “pelayanan publik kepada 

masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kinerja andal dari 

penyelenggara pelayanan publik. Untuk mencapai kinerja andal, 

dibutuhkan adanya integritas, profesional, netral dan bebas dari 

tekanan apapun  serta bersih dari adanya KKN dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Dengan demikian penyelenggara pelayanan publik  
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dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945”
41

. 
 

Keberhasilan kinerja Aparatur Sipil Negara secara kuantitas maupun 

kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari Aparatur Sipil Negara itu 

sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam 

menunjang keberhasilan organisasi atau lembaga tertentu. Adapun upaya 

meningkatkan kinerja yang sinergis, setiap Aparatur Sipil Negara dituntut 

untuk dapat memaksimalkan segenap potensi yang ada pada diri Aparatur 

Sipil Negara. 

Kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu sebagai hasil kerja 

atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil 

yang dicapai dari pekerjaan tersebut
42

. Dari pernyataan di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa kinerja merupakan sebuah kualitas atau kuantitas dari 

hasil kerja baik individu atau kelompok di dalam suatu organisasi atau 

institusi. 

Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan menjelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah 

sebagai perangkat Daerah/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemerintah 

kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat kelurahan yang 

terdiri dari Sekertaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Seksi. Kelurahan pada 

pernyataan di atas merupakan sebuah organisasi yang memiliki perangkat 

atau aparatur yang menjalankan sistem organisasi dibidang pemerintahan. 
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Kelurahan Way Dadi Baru memiliki aparatur pemerintah. Untuk itu 

kinerja aparatur pemerintah ini yang diharapkan oleh masyarakat mengalami 

adanya perubahan kearah yang lebih baik dengan adanya prinsip-prinsip 

Good Governance, khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi. 

Karena pada penelitian ini mengkaji permasalahan yang timbul pada 

masyarakat yang menilai bahwa pelayanan administrasi yang diberikan 

kepada masyarakat sudah sesuai atau belum. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan 

diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: 

A. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan 

Way Dadi Baru ? 

B. Apa saja tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di Kelurahan Way Dadi Baru ? 

C. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip 

Good Governance di Kelurahan Way Dadi Baru? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu 

tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di Kelurahan Way Dadi Baru ? 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dan kendala dalam 

penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan Way Dadi 

Baru ? 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam dalam 

penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan Way Dadi 

Baru? 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Peneliti mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan 

sumbangan pikiran bagi peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance terhadap efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara 

khususnya di Kelurahan Way Dadi Baru. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi pemerintah, dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance.  

2) Sebagai wawasan khazanah keilmuan khususnya bagi mahasiswa 

Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung dan masyarakat 

padaumumnya. 

3) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
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F. Metode Penelitian 

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

a. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis. Metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam 

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-

unsur yang ada atau fenomena tertentu”
43

. 

 

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana tinjauan 

Hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance 

dan kendala-kendala pelaksanaannya terhadap efektivitas kinerja 

Aparatur Sipil Negara di  Kelurahan Way Dadi Baru. 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

Penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi 

teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun 

ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang tenjadi 

secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan 

serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut”
44

. 

 

2. Sumber Data 

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan 

pada sumber data sekunder dan primer. 
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a. Data sekunder  

“Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan”45. Data sekunder yang dikumpulkan menggunakan tiga 

jenis Bahan Hukum yaitu:  

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat mengikat, dalam penulisan ini bahan hukum primer 

yang digunakan terdiri dari:  

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke 4; 

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III 

Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-undangan; 

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Perundang-undangan; 

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik; 

f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai bahan hukum 

yang tidk mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum 

primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para 

pakar atau ahli seperti buku-buku literature dan karya ilmiah 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  

 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan skunder antara lain Al-Qur‟an, Kamus Bahasa 

Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, Surat Kabar 

dan Internet. 

 

b. Data Primer 

“Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan 

melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara 

(interview)”46. 

 

3. Pendekatan Pembahasan 

Pendekatan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, untuk 

lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu dibawah ini : 
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a.  Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yuridis normatif adalah “pendekatan masalah dengan 

melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis 

yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan 

perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum 

yang berkaitan”47. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya 

keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. 

 

b. Pendekatan Empiris 

Pendekatan Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, peneliti 

melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan cara 

melakukan pengamatan (observation) dan wawancara (interview) 

dengan para pihak yang berkompeten”48. 
 

4. Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis 

kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek 

normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu 

“menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungakan 

satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”49. Dari hasil 

analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu 
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cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan 

atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

C. Good Governance 

4. Definisi Good Governance 

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang 

masyarakatnya menghormati hukum, pemerintahan yang seperti ini juga 

disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). 

Definisi Good Governance sebagai berikut : 

a. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan governance adalah 

proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan 

penyediaan public goods and services
50

. 

b. World Bank, kata governance diartikan sebagai the way state power is 

used in managing economic social resources for development society. 

Seperti halnya dikemukakan oleh United Nations Development 

Programme (UNDP) yang mengartikan governance, "the exercise of 

political, economic, and administrative authority to manage a nation's 

affairs at all levels"
51

. 

 

c. Good governance menurut Pandji Santosa juga dapat diartikan sebagai 

suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor 

swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

d. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata bahwa asumsi dasar good 

governance haruslah menciptakan sinergi antar sektor pemerintah 

(menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis 

(menggerakkan roda perekonomian) dan sektor civil society (aktifitas 

swadaya guna mengembangkan produktifitas ekonomi, efektifitas dan 

efisiensi)
52

. 
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Dari beberapa definisi di atas dapat ditelaah, bahwa dalam 

menyelenggarakan kepemerintahan pelibatan beberapa unsur sebagai 

stakeholder, tidak terbatas pada pemerintah (government) atau negara (state) 

tetapi juga unsur non-pemerintah (privaat sector) dan masyarakat (society). 

Sehingga kepemerintahan (governance) dapat tercipta dengan baik apabila 

unsur-unsur tersebut bersinergi dan saling mendukung. 

 

5. Sejarah Kemunculan Konsep Good Governance 

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literature 

administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson 

memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. 

Penggunaan istilah governance sebagai konsep yang berbeda dengan 

government, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 

1989. Dalam laporannya yang sangat terkenal yang berjudul “Sub-Saharan 

Africa: From Crisis to Sustainable Growth”. Dalam laporan ini, Bank Dunia 

(1989) mendefinisikan governance sebagai “exercise of political power to 

manage nation”. Selanjutnya, laporan ini menekankan bahwa legitimasi 

politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan 

berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan civil society harus 

bersinergi membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat 

regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif.  

 Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks 

pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana 

tentang governance yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan 
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ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional 

mempersyaratkan good governance dalam berbagai program bantuannya. 

Proses pemahaman umum mengenai good public governance atau tata 

kepemerintahan yang baik mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 

1990-an dan semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi 

antara Pemerintah Indonesia dan negara luar beserta lembaga-lembaga 

bantuan yang menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan sosial 

politik Indonesia. good governance pernah sangat populer dan berenergi di 

tahun 1998-1999, ternyata tidak berusia terlalu lama, dan kemudian tidak 

banyak lagi digunakan. Namun, wacana good governance bisa tetap 

bertahan sekarang ini, dan seakan-akan menjadi simbol dari masuknya 

Indonesia dalam standar kehidupan global. 

Menurut Suryanto dalam Salam, ada tiga hal yang melatarbelakangi 

munculnya Good Governance , yaitu
53

:  

1.  Munculnya fenomena “gelombang demokratisasi berskala global”. 

Gelombang ini pada mulanya muncul di Korea Selatan dan di beberapa 

Negara Amerika Latin yang menenggelamkan politik birokratik otoriter 

pada dasawarsa tahun 80-an dan berikutnya menyapu bersih sosialisme 

di Eropa pada awal dasawarsa tahun 90-an. 

2. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional 

bagi proses pengelolaan distribusi sumber-sumber ekonomi pada 

sebagian besar masyarakat dunia ketiga. Institusi bisnis dan politik yang 

seharusnya memiliki prinsip pengelolaan berbeda telah berubah 

menjadi sekutu dan melipatgandakan tumbuhnya kronisme. 

Transparansi, akuntabilitas publik dan lokasi berbagai sumber ekonomi 

gagal berkembang dalam dunia bisnis.  

3. Terakumulasinya kegagalan Struktural Adjustment Program yang 

diparakarsai oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan 

menganut asumsi dasar bahwa Negara merupakan satu-satunya lembaga 

penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi.  

 

                                                             
53

 Ibid. 



 

53 
 

Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia Perbedaan 

paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada 

bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi 

dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep government berkonotasi 

bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran 

berbagai otoritas negara.  

Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara 

suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan 

berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam 

konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of 

law, partisipatif dan kemitraan
54

. 

Kemudian secara implisit kata good dalam good governance sendiri 

mengandung dua pengertian ; pertama, nilai yang menunjung tinggi 

kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam 

mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional 

dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

Konsep good governance menjadi sangat populer dan sekarang diakui 

sebagai manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan 

pentingnya program governance, yang mencakup kebutuhan akan kepastian 

hukum, kebebasan pers, penghormatan pada hak asasi manusia, dan 

mendorong keterlibatan warga negara dalam rangka pembangunan. Program 
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governance memusatkan perhatian pada reduksi besaran organisasi birokrasi 

pemerintah, privatisasi badan milik negara dan perbaikan administrasi 

keuangan. 

Konsep good governance adalah sebuah ideal type of governance, yang 

dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka 

membangun relasi negara-masyarakat-pasar yang baik. Beberapa pendapat 

malah tidak setuju dengan konsep good governance, karena dinilai terlalu 

bermuatan nilai-nilai ideologis. 

 

6. Asas dan Prinsip Pokok Good Governance 

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu 

menetapkan pijakan ataupun dasar bagi gerak langkah mereka dalam 

melakukan kegiatan pemerintahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik terdapat asas-asas umum penyelangaraan pemerintahan yang 

baik, hal ini menjadi suatu dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh 

pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. 

Menurut doktrin ilmu hukum administrasi terdapat 13 asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (Good Governance), hal itu seperti yang pernah 

diungkapkan Crince Le Roy dan ditambahkan oleh Kuntjoro Purbopranoto, 

yaitu
55

: 

a. Asas kepastian hukum (principle of legal security);  

b. asas keseimbangan (principle of equilibrium);  

c. Asas kesamaan (principle of equality);  

d. Asas bertindak cermat (principle of acting carefulless);  

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation);  

f. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (principle of non misuse 

of competence) ;  

g. Asas permainan yang layak (principle of fairplay) ;  

h. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition 

of arbitrariness); 
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i. Asas menanggapi pengaharapan yang wajar (principle of meeting raised 

expectation); 

j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of 

undoig the consequences of annulled decision); 

k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle 

of protecting the personal way of life); 

l. Asas kebijaksanaan (sapientia); dan Asas penyelenggaraan kepentingan 

umum (principle of public service). 

 

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas 

prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan 

didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan 

pemerintahan yang baik. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau 

kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh 

seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau 

bertindak
56

. 

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan sekurang-

kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata 

kepemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu
57

: 

a. Wawasan ke depan (Visionary); 

Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan 

pembangunan di berbagai bidang seharusnya didasarkan visi dan misi 

yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-

lembaga pemerintahan pusat dan daerah perlu memiliki rencana 

strategis sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai pegangan 

dan arah pemerintahan di masa mendatang. 
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b. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency); 

Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi 

masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, 

serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua 

urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik 

yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di 

daerah harus diketahui publik. 

 

c. Partisipasi Masyarakat (Participation); 

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat 

dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak 

diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal 

warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang 

dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat 

disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan 

sebagainya. 

 

d. Tanggung Gugat (Accountability); 

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang 

menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan 

penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang- 

undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. 

Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan memiliki 

dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik 

dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau 

tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada 

publik. 

 

e. Supremasi Hukum (Rule of Law); 

Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan 

seringkali terjadi pelanggaran hukum, seperti yang paling populer saat 

ini yaitu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk KKN, 

serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, siapa saja 

yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hukum atau 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga- 

lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran 

HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, 

serta pengembangan budaya hukum. Tidak diterapkannya prinsip 

supremasi hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 

f. Demokrasi (Democracy); 
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Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan daerah 

dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat 

dapat secara aktif menyuarakan aspirasinya. Apabila prinsip demokrasi 

tidak diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat akan 

mempunyai rasa memiliki yang rendah atas berbagai kebijakan publik 

yang dihasilkan. 

 

g. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency); 

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan 

aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan 

tertentu. Oleh karenanya dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat 

secara tepat, dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan 

pekerjaan dan kualifikasi atau kemampuan. 

 

h. Daya Tanggap (Responsiveness); 

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu menghadapi berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari 

perubahan situasi dan kondisi. Dalam situasi seperti ini, aparatur 

pemerintahan tidak sepantasnya memiliki sikap “masa bodoh”, tetapi 

harus cepat tanggap dengan mengambil prakarsa untuk menyelesaikan 

masalah-masalah tersebut. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi 

masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk 

peraturan/kebijakan, kegiatan, proyek atau program. 

 

i. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness); 

Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata kepemerintahan 

membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, 

pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus 

selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan 

struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali 

struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan 

fungsi yang lebih tepat. 

 

j. Desentralisasi (Decentralization); 

Wujud nyata dari prinsip desentralisasi dalam tata kepemerintahan 

adalah pendelegasian urusan pemerintahan disertai sumber daya 

pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk 

mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan 

penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih 

atas, serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat 

pada tataran yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses 

pengambilan keputusan. 

 

 



 

58 
 

k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector 

and Civil Society Partnership); 

Masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan 

kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha 

swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antara dunia usaha swasta 

dengan masyarakat. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang 

riil (demand driven). Sektor swasta seringkali sulit tumbuh karena 

mengalami hambatan birokratis (red tape) seperti sulitnya memperoleh 

berbagai bentuk izin dan kemudahan-kemudahan lainnya. Hambatan 

birokratis seperti ini harus segera diakhiri antara lain dengan 

pembentukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, dan sebagainya. 

 

l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce 

Inequality); 

Hal penting untuk diperhatikan adalah kesenjangan dapat memicu 

konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

disintegrasi bangsa. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi berbagai 

kesenjangan tersebut merupakan wujud nyata prinsip komitmen pada 

pengurangan kesenjangan. Tanpa adanya komitmen untuk mengurangi 

kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan 

berbagai ketimpangan. Komitmen tersebut tentu dalam arti tidak 

sebatas wacana atau lisan, tetapi benar-benar dapat dibuktikan dengan 

kegiatan yang nyata dan akuntabel. 

 

m. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to 

Environmental Protection); 

Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara 

konsisten, penegakan hukum lingkungan secara konsekuen, pengaktifan 

lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta 

pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh untuk 

mewujudkan prinsip komitmen pada lingkungan. Tanpa adanya 

komitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, 

pemanfaatan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan tidak akan berkelanjutan. 

 

n. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market). 

Pengalaman kebijakan yang tidak berkomitmen pada pasar telah 

membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan 

ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran 

belanja dan bahkan merusak pasar. Bantuan pemerintah untuk 

mengembangkan perekonomian masyarakat seringkali tidak diikuti oleh 

pembangunan atau pemantapan mekanisme pasar. Upaya pengaitan 

kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar, baik di dalam daerah 

maupun antar daerah merupakan contoh wujud nyata penerapan prinsip 

komitmen pada pasar yang fair. Pengembangan perekonomian 

masyarakat tanpa didukung oleh kebijakan publik yang tidak 
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mencerminkan komitmen pada pasar akan menyebabkan rendahnya 

daya saing perekonomian. 

 

Pelaksanaan good governance untuk memastikan bahwa tata 

kepemerintahan yang baik dan transparan telah terlaksana dengan baik 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dikemukakan sebelumnya. 

Pemerintah disini berperan sebagai regulator dan memastikan bahwa 

praktek-praktek yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri dan pihak lainnya. 

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik 

sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar 

lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai 

landasan good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi 

masyarakat. Selain itu juga, Good Governance yang efektif menuntut 

adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral 

yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan 

pihak swasta. 

 

D. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara 

4. 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
58

:  

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 

 

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 
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swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang 

tidak mampu ditangani atau dikelola pemerintah 

 

5. 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/penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik guna 

memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-

aspek penyelenggaraan pelayanan publik. 

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 penyelenggara 

pelayanan publik mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pelaporan. 

 

6. 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 : 
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Huruf  a : Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi dan/atau golongan. 

Huruf  b : Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

Huruf  c : Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 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 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

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. 

 

 

E. 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 : 

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

dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen 
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ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan. 

Hurup b : Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hurup c : Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

Pegawai ASN. 

Hurup d : Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah 

pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem 

pengelolaan yang terpadu secara nasional. 

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

sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat 

didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga 

pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah. 

Hurup f : Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap 

Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentukpengaruh 

manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 

Hurup 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. 

Hurup 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. 

Hurup i : Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 

dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka 

untuk publik. 

Hurup j : Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah 

bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN 

tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, 

agama, ras, dan golongan. 

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

adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Hurup 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. 

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

penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan 

peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN. 
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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 

g. Profesionalitas jabatan. 
 

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. 

 

 



 

65 
 

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: 

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. 
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F. Prinsip-prinsip Good Governance dalam Islam 

 
4. Konsep Khilafah (Kepemimpinan) 

Kepemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu 

menegakan keadilan diantara warganya. Bahkan kepada pihak-pihak yang 

tidak disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama, ataupun 

partai. Penegasan keadilan didalam sumber-sumber hukum islam sangat 

banyak sekali. 

Good Governace yang diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dalam 

suatu instansi atau organisasi baik di dalam maupun di luar pemerintah yang 

baik dan profesional. Artikulasi Good Governace tidak terbatas pada 

pemerintahan saja, tetapi juga pada peran kekuasaan yang berada  diluar 

pemerintahan. Good Governance sering dihubungkan pada sekumpulan atau 

prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu 

pemerintahan yang baik atau tidak. Nilai-nilai yang ada dalam pemerintah 

harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan keagamaan. 

Kata khilafah dalam grametika bahasa Arab merupakan bentuk kata 

benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang 

disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang 

disebut khalifah. Kata Khilafat analog pula dengan kata Imamat yang berarti 

keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata Imarat yang 

berarti keamiran, pemerintahan
59

. 

                                                             
59

  Moh. E. Hasim, Kamus Istilah Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 55. 
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Secara historis intitusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu 

Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpim umat Islam 

sehari setelah beliau wafat
60

. Khalifah adalah orang yang mewakili 

umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan 

hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan 

pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu 

diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai 

wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk 

menerapkan seluruh hukum syariah
61

. 

 

Siapapun yang menelaah dalil-dalil syar‟i dengan cermat dan ikhlas 

akan menyimpulkan bahwa menegakkan daulah khilafah hukumnya wajib 

atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar‟i yang 

menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut: 

Sebagaimana firman Allah Swt.  

              

                    

                        

                       

    

Artinya : 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-

                                                             
60

  Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,(Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 

Cet. 3, h. 45. 
61

 14Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi), penerjemah, 

Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), Cet. 1, h. 31 



 

68 
 

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
62

. ( QS An-Nur 24: 55) 
 

Sebagaimana firman Allah Swt.  

                     

                        

                  

Artinya : 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
63

. (QS An-Nisaa 4:59). 

 

5. Asas perlakuan yang sama (al-adl, al-musawah). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan 

sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada 

yang benar, berpegang pada kebenaran
64

. Secara etimologis, dalam Kamus 

Al-Munawwir, al’adl berarti perkara yang tengah-tengah
65

. 

Keadilan merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi". dijelaskan, 

bahwa di dalam Al-Qur'ān , masalah keadilan disebutkan dalam berbagai 

konteks. Kata adil mempunyai beragam terminologi dalam bahasa Arab, 

                                                             
62

  Departemen Agama Republik Indonesia. Op.Cit. h.553. 
63

  Departemen Agama Republik Indonesia. Op.Cit. h.128. 
64

  Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 8. 
65

  Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta 

: Pustaka Progressif, 1997), h. 906. 
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seperti adl, qist, dan wast, juga kata mīzān yang padanannya dalam bahasa 

Inggris ialah, just atau justice. Sedangkan pengertian adil dalam kacamata 

Nurcholish Madjid, "tengah" atau "pertengahan". 

Nurcholish Madjid dengan mengutip Murtadha Mut pembagian 

konsep keadilan: (1). Bermakna perimbangan atau keadaan seimbang 

(mauzun, balanced), tidak pincang; (2) bermakna persamaan 

(musawah, egalitarian); (3) bermakna hak-hak pribadi atau 

"pembagian hak kepada siapa saja yang berhak"; khususnya yang 

berkaitan dengan hak pemilikan dan kekhususan hakikat manusia
66

. 

 

Dengan demikian, al-adl berarti mempersamakan sesuatu dengan 

yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu 

menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga 

berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. 

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. 

Baik itu dalam konteks hukum atau dalam kerangka membangun 

pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap 

tegas pada anti kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan 

dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa 

ayat-Nya, antara lain: 

Sebagaimana firman Allah Swt.  
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 Nurcholish Madjid, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'ān dan Kemungkinan Perwujudannya 

dalam Konteks Zaman Modern", (Serie KKA Paramadina, No. 35/Tahun. III/1997), h. 4. 
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
67

. (Surat an-Nahl 16 : 90) 

Tugas penguasa baik penguasa di bidang eksekutif, yudikatif maupun 

legislatif adalah melaksanakan amanah Allah. Amanat dimaksudkan 

berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. 

Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok golongan, atau 

kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh 

makhluk. Ayat-ayat Al-Qur‟an yang menyangkut hal ini amat banyak, salah 

satu diantaranya berupa teguran kepada Nabi SAW, yang hampir 

menyalahkan orang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga 

seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun firman Allah: 

                        

             

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu 

dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 

dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu 

                                                             
67 Departemen Agama Republik Indonesia. Op.Cit. h.415. 
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menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-

orang yang khianat (
68

)
69

. (Qs. An-Nisa 4: 105) 

Berdasarkan ayat tersebut, dituntut kepada pemimpin agar berhati-hati 

dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai berat sebelah atau tidak 

sama sehingga membuat kerugian sepihak. Kewajiban-kewajiban tersebut 

secara ringkas dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu : menunaikan 

amanah, dan menegakkan hukum dengan adil kepada seluruh ummat. 

Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutannya, sehingga 

membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah, ke dalam maupun ke 

luar. 

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, 

standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju 

kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi dan ukhrawi akan dapat dicapai 

bila penguasa dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan 

keadilan.  

M. Tholhah Hasan menyimpulkan ada kurang-lebih empat macam 

konsep persamaan dalam Islam, yaitu: 

                                                             
68

  Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang 

dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. 

Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu 

orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka 

meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun 

mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir 

membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. 
69

  Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit. h.139. 
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1)      Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama 

dalam hukum. Nabi SAW. dengan tegas menyatakan : Seandainya 

Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya. 

2)      Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur 

Khalifah  Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali 

dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali 

dengan nama, gelarnya, yaitu Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi 

dengan nama pribadinya). 

3)      Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak 

permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan 

memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan 

bangsawan. 

4)      Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam 

mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, diat, denda bagi 

semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status 

sosialnya dan warna kulitnya. 

 

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari  

alquran, sebagaimana firman Allah Swt.  

                         

                         

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
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berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal
70

. (Al-

Hujurat 49 : 13) 

 

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah 

menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama 

adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan 

lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui 

proses penciptaan yang “seragam” yang merupkan suatu kriterium bahwa 

dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. 

Inilah yang disebut prinsip persamaan. 

Persamaan hak adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik 

yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak 

hanya berlaku bagi umat Islam, tatapi juga bagi seluruh agama. Mereka 

diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, 

kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai 

hukum Islam. Penyamarataan hak di atas berimplikasi pada keadilan yang 

seringakli didengungkan al-Quran dalam menetapkan hukum. 

Sebagaimana firman Allah Swt.  
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  Departemen Agama Republik Indonesia. h. 847. 
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat
71

. (QS An-Nisa 4:58) 

 

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan 

demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah). 

 

6. Akuntabilitas 

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang 

berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan 

dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang 

minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang handal (reliable) dan 

berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui 

filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun 

atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan. 

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal 

accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga 

tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan 
                                                             
71 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit. h.128 
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responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparasi adalah 

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

meperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta 

hasil-hasil yang dicapai. 
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Way Dadi Baru 

3. Sejarah Kelurahan Way Dadi Baru 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan 

Peraturan Pelaksanaannya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 

2005 yang mengatur Tentang Kelurahan. Dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka (5) mengatakan bahwa Kelurahan 

adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah/Kota dalam wilayah 

kerja kecamatan. 

Awal Pemekaran Kelurahan Way Dadi BaruTanggal 12 September 

2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang 

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan 

dalam Kota Bandar Lampung. Menurut pasal 2 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan mengatakan bahwa 

Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

sekurang-kurangnya memenuhi syarat : 

a. Jumlah Penduduk; 

b. Luas Wilayah; 

c. Bagian Wilayah Kerja; 

d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan. 
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Dari keempat persyaratan tersebut, Kelurahan Way Dadi Baru sudah 

melengkapi persyaratan yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 

Tahun 2005 Tentang Kelurahan.  

Pada Tahun 2012 Kota Bandar Lampung memekarkan 13 Kecamatan 

menjadi 20 Kecamatan dan dari 98 Kelurahan menjadi 126 Kelurahan. 

Termasuk Kelurahan Way Dadi di Kecamatan Sukarame yang terkena 

pemekaran wilayah, sehingga menjadi 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Way 

Dadi dan Kelurahan Way Dadi Baru. 

Kelurahan Way Dadi Baru merupakan bagian dari Kecamatan 

Sukarame. Kecamatan Sukarame sendiri terdiri atas 6 (enam) kelurahan, 

antara lain:  

a. Korpri Jaya;  

b. Korpri Raya; 

c. Sukarame; 

d. Sukarame Baru; 

e. Way Dadi; 

f. Way Dadi Baru. 

 

Tujuan pemekaran wilayah Kelurahan khususnya bidang 

pemerintahan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk lebih 

mengefektifkan pelayanan masyarakat serta guna memperpendek rentang 

kendali pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

khususnya wilayah Kelurahan Way Dadi Baru ada di Kota Bandar 

Lampung. 
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Kelurahan Way Dadi Baru secara otomatis memiliki aparatur 

pemerintah yang baru. Untuk itu kinerja aparatur pemerintah ini yang 

diharapkan oleh masyarakat mengalami adanya perubahan kearah yang 

lebih baik, khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi. Semakin 

baik, pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif dan cepat 

pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur di daerah Kelurahan Way Dadi 

Baru lebih merata dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Lurah pertama yang menjabat yaitu Bapak Bambang Heri Soeseno, 

SMHK, Pada tahun 2017 Jabatan Lurah berganti kepada Ibu Anarita. Tahun 

2016 Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan I berjumlah 9 dan 

lingkung II berjumlah 14 Rukun Tetangga. 

 

4. Letak Geografis Kelurahan Way Dadi Baru 

 

Menurut Meiliyana ZA selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat mengatakan bahwa Kelurahan Way Dadi Baru yang memiliki 

luas wilayah 2,74 Km
2
 dengan kepadatan penduduk 3.986 per Km

2
 jumlah 

penduduk 14.529 Jiwa atau 2.198 Kepala Keluarga dengan rincian 2.151 

kepela keluarga laki-laki, 47 kepala keluarga perempuan
72

.  

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali kota Bandar Lampung 

Nomor 01 Tahun 2014 Tentang penetapan dan penegasan batas wilayah 

Kecamatan dan Kelurahan mengatakan bahwa batas wilayah administrasi 

Kecamatan dan batas wilayah administrasi Kelurahan dilkukan berdasarkan 

                                                             
72 Wawancara dengan Ibu Meiliyana ZA selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru, Tanggal 2 Februari 2017, jam 13.00 WIB, di Kantor 

Kelurahan Way Dadi Baru. 
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arah mata angin Barat, Timur, Utara  dan Selatan. Selanjutnya di lampiran 

Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2014 menjelaskan 

bahwa Kelurahan Way Dadi Baru memiliki batas wilayah sebagai berikut :  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Perumnas Way Kandis 

Kecamatan Tanjung Seneng.  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Way Dadi, Kecamatan 

Sukarame.  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan 

Sukarame.  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Perumnas Way Halim, 

Kecamatan Way Halim. 

 

Gambar 1 

Peta Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame 
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B. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Kelurahan Way Dadi Baru 
 

4. Visi dan Misi Kelurahan Way Dadi Baru 
 

Menurut Anarita Selaku Lurah Way Dadi Baru mengatakan bahwa 

Visi merupakan sebuah perspektif mendalam untuk masa mendatang 

mengenai kelurahan, tujuan kelurahan dan hal ini yang mesti di laksanakan 

agar tujuan itu tercapai
73

. Visi Kelurahan Way Dadi Baru adalah 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan sebagai 

kawasan pemukiman yang bersih, tertib dan aman. 

Slanjutnya menurut Anarita, Misi merupakan langkah untuk dapat 

mencapai suatu keinginan atau visi yang telah di bangun atau di rancang 

sedemikian rupa. Misi di lakukan untuk dapat mewujudkan visi yang di 

tetapkan. Misi Kelurahan Way Dadi Baru sebagai berikut
74

 : 

a. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja melalui peningkatan 

kualitas aparatur, dan sarana dan prasarana. Tujuan misi ini adalah: 

meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur, meningkatkan sarana dan 

prasaran guna mendukung kinerja aparatur. 

b. Mengembangkan kehidupan harmonis, tertib dan aman dalam 

masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamanan dan 

kebangsaan. Tujuan misi ini adalah untuk meningkatkan wawasan 

kebangsaan dan keagamaan masyarakat. 

                                                             
73

   Wawancara dengan Ibu Anarita Selaku Lurah Way Dadi Baru, Tanggal 2 Februari 2017, jam 

10.00 WIB, di Kantor Kelurahan Way Dadi Baru. 
74

  Wawancara dengan Ibu Anarita Selaku Lurah Way Dadi Baru. Ibid 
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c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan fasilitas umum. Tujuan 

misi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan. 

 

5. Tugas dan Fungsi Kelurahan Way Dadi Baru 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara mengatakan bahwa Tujuan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah 

sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan 

pemersatu bangsa. 

Untuk tugas dan fungsi Kelurahan Way Dadi Baru merujuk pada Pasal 

7 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar 

Lampung mengatakan bahwa : 

ayat (1)  Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kecamatan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan.  

ayat (2) Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi ;  

a.  Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;  

b.  Pemberdayaan masyarakat;  

c.  Pelayanan Masyarakat;  

d.  Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;  

f.  Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 



 

82 
 

6. Tata Kelola Kelurahan Way Dadi Baru 

Menurut Anarita bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung mengatakan 

bahwa Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari
75

 :  

a.  Lurah  

b.  Sekretariat.  

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum  

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.  

3. Seksi Ketertiban dan Ketentraman.  

4. Seksi Pembangunan.   

 

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang 

Kelurahan mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

b. pemberdayaan masyarakat; 

c. pelayanan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Wawancara dengan Ibu Anarita Selaku Lurah Way Dadi Baru. Ibid 
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Menurut Meiliyana ZA selaku Kasi Pemberdayaan dan pembangunan 

mengatakan bahwa tugas pokok Sekretaris Lurah adalah membantu Lurah 

melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan
76

. Sedangkan Fungsi Sekretaris Lurah sebagai berikut : 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah; 

c. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian; 

d. Pengelolaan administrasi keuangan; 

e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan Kerumahtanggaan kelurahan; 

f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-

tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional; 

g. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah; 

h. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan 

acara-acara kedinasan lainnya diluar kegiatan yang telah tercakup 

dalam kegiatan seksi lain; 

i. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan; 

 

Selanjutnya Meliyana ZA menjelaskan bahwa Seksi pemerintahan dan 

pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertugas 

membantu lurah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja 

kelurahan, urusan pemerintahan umum dan pelayanan umum, serta urusan 

                                                             
76

  Wawancara dengan Ibu Meiliyana ZA. Loc.Cit 
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lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah adapun uraian tugas 

seksi pemerintahan dan pelayanan umum adalah
77

 : 

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kelurahan bidang 

pemerintahan dan pelayanan umum; 

b. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk 

teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan; 

c. Penyelenggaraan pemerintahan umum  dan pelayanan umum kelurahan; 

d. Penyiapan petunjuk tehnis penyelenggaraan tugas, tanggungjawab dan 

kewenangan kelurahan lingkup tugas pemerintahan dan pelayanan 

umum; 

e. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan umum di kelurahan; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

 

Secara umum, dalam melaksanakan tugas tersebut, seksi pemerintahan 

dan pelayanan umum di kelurahan mempunyai fungsi : 

a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

umum; 

b. Menyusun program dan penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan 

dan catatan sipil; 

c. Pelaksanaan tugas-tugas bidang keagrariaan; 

                                                             
77

  Wawancara dengan Ibu Meiliyana ZA. Loc.Cit 
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d. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga 

kemasyarakatan lainnya 

 

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan 

dibidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program 

pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial. 

Yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan 

rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan. 

b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 

c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan Kelurahan 

sesuai dengan bidang dan tugas. 

d. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif 

dan efisien sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 

e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang dan tugas. 

f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

Pemberdayaan Masyarakat. 

g. Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan masyarakat 

kelurahan. 

h. Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat. 
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i. Melakukan fasilitas pelaksanaan pembinaan terhadap penderita cacat, 

tuna karya, tuna wisma, dan tuna sosial. 

j. Melakukan inventaris dan pengelolaan data keluarga miskin, rumah tidak 

layak huni, korban bencana alam, dan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial lainnya. 

k. Melakukan fasilitas pemberian bantuan sosial. 

l. Melakukan fasilitas pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat 

dibidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

keluarga berencana. 

m. Melakukan fasilitas pembinaan dan pemberian bantuan terhadap PKK 

(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPMK (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Karang Taruna dan P2W 

(Peningkatan Peranan Wanita). 

n. Memproses rekomendasi nikah, talak, cerai dan rujuk. 

o. Melakukan fasilitas kegiatan PMI (Palang Merah Indonesia). 

p. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukurang 

kinerja bidang pemberdayaan masyarakat. 

q. Malakukan fasilitas pelaksanaan sosialiasi dibidang pemberdayaan 

masyarakat. 

r. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 

s. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kelurahan Way Dadi Baru, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum. 

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum. 

d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan Kelurahan Way Dadi 

Baru Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah 

dalam bidang pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai 

fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembangunan. 
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b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada 

Seksi Pembangunan. 

c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

pembangunan. 

d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan. 

 

C. Penerapan Prinsip Pokok Good Governance di Kelurahan Way Dadi 

Baru. 

 

3. Disiplin kinerja Aparatur Sipil Negara Kelurahan Way Dadi 

Baru 

Menurut Meiliyana ZA mengatakan bahwa Sumber daya manusia 

yang berkinerja baik akan memudahkan organisasi mencapai visi, misi, dan 

tujuannya
78

. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang 

penting diperhatikan oleh organisasi, 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 organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Penyelenggara pelayanan publik, menurut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan 

masyarakat/abdi negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan 

publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait 

harapan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara adalah kinerja andal 

yang diberikan dalam pelayanan publik. 

                                                             
78

  Wawancara dengan Ibu Meiliyana ZA.Loc.Cit 
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Sedangakan menurut Anarita mengatakan bahwa Peningkatan kinerja 

bukanlah hal yang mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja seseorang
79

. Kinerja sumber daya manusia adalah prestasi 

kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai 

SDM tiap satuan periode dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Selanjutnya menurut Meiliyana ZA
80

, Salah satu cara pendisiplinan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kelurahan Way dadi 

Baru menggunakan absensi kornea mata atau Easy Clocking EC-

IRIS merupakan mesin absensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang paling 

efektif di dunia saat ini. Kuat, kontak tidak langsung  dan solusi higienis 

dalam memverifikasi identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara 

berdasarkan karakteristik retina mereka. Pegawai Aparatur Sipil Negara 

berdiri di depan EC-IRIS dan dalam waktu kurang dari satu detik identitas 

mereka akana diverifikasi. Pemindaian retina adalah bentuk paling akurat 

dalam mengidentifikasi individu di daerah lalu lintas tinggi, dan juga di 

mana privasi sidik jari dan kinerja menjadi perhatian. 

Selanjutnya menurut Meiliyana ZA mengatakan bahwa cepat dan 

mudah digunakan
81

 : 

a. Deteksi pengguna secara otomatis, EC-IRIS aktif ketika pengguna 

mendekat 

b. Jangkauan penangkapan gambar antara 12 sampai 14 inchi (31-35 cm) 

c. Titik berwarna diatas hidung membantu pengguna dalam 

pengotentifikasi secara efisien 

                                                             
79  Wawancara dengan Ibu Anarita. Loc.Cit 
80  Wawancara dengan Ibu Meiliyana ZA.Loc.Cit 
81  Wawancara dengan Ibu Meiliyana ZA.Loc.Cit 
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d. Indikasi visual diperkuat dengan petunjuk suara yang ramah 

e. Cukup atau set otomatis penyesuaian ketinggian 

f. Kontak tidak langsung and higenis 

Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dan besarnya 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif 

didayagunakan untuk melayani kepentingan pelayanan. Idealisnya, segenap 

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya 

dicurahkan atau dikonsentrasikat untuk melayani kebutuhan dan 

kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumber daya aparat birokrasi 

sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai. Aparat 

birokrasi yang ideal adalah aparat birokrasi yang tidak dibebani oleh tugas-

tugas kantor lain di luar tugas pelayanan kepada masyarakat. 

Aparat pelayanan yang ideal juga seharusnya tidak memiliki kegiatan 

atau pekerjaan lain seperti pekerjaan sambilan di luar pekerjaan kantor yang 

dapat mengganggu tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan. Kinerja 

pelayanan aparat birokrasi akan dapat maksimal apabila bila semua waktu 

dan konsentrasi aparat benar-benar tercurah untuk melayani masyarakat 

pengguna jasa. 

 

4. Evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara Kelurahan Way Dadi 

Baru 

Menurut Meiliyana ZA mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil 

kerja dari seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pegawai dalam 

menjalankan tugas
82

. Kinerja sumber daya manusia adalah prestasi kerja 

atau hasil kerja yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu 

                                                             
82  Wawancara dengan Ibu Meiliyana ZA.Loc.Cit 
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dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dalam 

organisasi. Hasil kerja yang dimaksud dapat berupa hasil kerja baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Penilaian Kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh atasan/pimpinan instansi baik secara langsung maupun dengan 

menggunakan bantuan lembaga-lembaga penyelia untuk menilai kinerja 

pegawainya. Tujuan dan fungsi dari penilaian tersebut adalah untuk 

mengetahui dan mengukur sejauh mana kinerja pegawai pada suatu lembaga 

dalam rangka mencapai tujuan dari pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Pegawai 

Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam penilaian kinerja ini 

difokuskan terhadap penilaian kinerja PNS di dalam kepegawaian Aparatur 

Sipil Negara. 

Penilaian kinerja PNS terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) 

dan perilaku kerja. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja PNS agar 

objektivitas pembinaan PNS dapat terjamin yang didasarkan pada sistem 

prestasi dan sistem karier. Selain itu digunakan juga sistem merit dalam 

manajemen Pegawai ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja secara adil dan wajar dengan tidak membeda-bedakan latar 
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belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status 

pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

D. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di  Kelurahan Way Dadi 

Baru 

 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan 

mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini 

menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan 

politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan 

kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat 

pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai good 

governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good 

governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. 

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya  yaitu 

pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling 

support dan berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang 

dilakukan. 

good governance memiliki sejumlah ciri sebagai berikut:  

a. Akuntabel, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai 

pertanggungjawabannya;  

b. Transparan, artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada 

masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan;  

c. Responsif, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus 

mampu melayani semua stakeholder;  
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d. Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali harus 

memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah 

kebijakan;  

e. Efektif dan efisien, artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan 

menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan cara yang 

terbaik;  

f. Mengikuti aturan hukum, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan ditegakan;  

g. Partisipatif, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka 

ruang bagi keterlibatan banyak aktor;  

 

Penerapkan prinsip-prinsip good governance  di Kelurahan Way Dadi Baru 

sudah dilaksanakan salah satunya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 

Tahun 2005 Tentang Kelurahan yaitu untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, 

dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, 

Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.  

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik hal ini 

terlihat dari penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan di kelurahan, transparansi sudah cukup baik, dikarenakan 

masih ada masyarakat sudah mengetahui prosedur atau tata cara dan persyaratan 

dalam kepengurusan pelayanan publik di Kelurahan Way Dadi Baru. Daya 

tanggap dari pegawai sangat baik, dikarenakan waktu pelayanan yang cepat sesuai 

kebutuhan masyarakat. Keadilan pegawai sudah cukup baik, dikarenakan dalam 



 

96 
 

memberikan pelayanan pegawai lebih mengutamakan masyarakat yang duluan 

datang dengan persyaratan yang lengkap. 

Kesimpulannya Pelaksanaan Good Governance Di Kelurahan Way Dadi 

Baru sudah cukup optimal, oleh karena itu pihak Kelurahan Way Dadi Baru 

Kecamatan Sukarame diharapkan publikasi secara langsung mengenai prosedur 

atau tata cara dan persyaratan dalam pengurusan maupun pelayanan di Kelurahan 

Way Dadi Baru dan diharapkan adanya penambahan fasilitas di Kantor Kelurahan 

Way Dadi Baru seperti komputer untuk menunjang pekerjaan pegawai agar lebih 

efektif dan efisien. 

 

E. Tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di  Kelurahan Way Dadi Baru 

 
Praktek good governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transnparasi merupakan 

konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin 

kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance. 

Permasalahan dalam peningkatan mutu pada birokrasi terkendala dengan 

sumber informasi yang terbatas, tingkat pengetahuan aparat yang tidak memadai, 

budaya birokrasi, dan pengambilan keputusan yang tidak efektif karena delegasi 

wewenang yang tidak optimal. 

Dewasa ini dinegara Republik Indonesia rakyat selalu berobsesi agar dapat 

terselenggaranya pemerintahan yang good governance yaitu penyelanggaraan 

pemerintahan yang effektive, efficient, transparan, akuntabel dan bertanggung 

jawab. Effective artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan 
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strategis yang ditetapkan, effisien arrtinya penyelenggaraan dilakukan secara 

hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka semua orang dapat 

melakukan pengawasan secara langsung sehingga hasil yang dicapai maka semua 

orang dapat memberikan penilaian kinerjanya, akuntabel artinya penyelenggara 

pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta 

mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada seluruh warganegara pada setiap 

ahir tahun penyelenggaraan pemerintahan.  

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di  Kelurahan Way Dadi Baru dalam Penyelanggaraan yang 

effektive, effisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Daya dukung 

good governance salah satunya berkinerja tinggi, diperlukan seorang pegawai 

negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari 

wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika dalam 

bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Aparatur Sipil Negara. 

Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance di  Kelurahan 

Way Dadi Baru, terbatasnya personil di Kelurahan yang berlatar belakang 

pendidikan akuntansi, selain itu juga sedikit sarjana akuntansi yang qualified yang 

tertarik untuk mengembangkan profesinya di kelurahan. Sistem manajemen mulai 

dari proses kebijakan hingga pedoman kerja bahkan sistem pengarsipan perlu 

dirumuskan ulang agar lebih realistis dan applicable, perilaku pegawai perlu 

dibenahi agar berorientasi pada produktivitas dan kualitas kerja serta 



 

98 
 

mengutamakan kepentingan masyarakat umum dan social equity serta  berbagai 

program pendidikan dan pelatihan untuk pegawai di  Kelurahan Way Dadi Baru 

sesuai kompetensi masing-masing, hal ini berhubungan dengan sistem insentif dan 

pertanggungjawaban di dalam sistem administrasi secara keseluruhan. 

 

F. Tinjauan Hukum Islam dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance di  Kelurahan Way Dadi Baru 

 

Good Governance berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian 

tujuan nasional, kedua 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 good governance dalam tiga aspek tersebut 

diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditumnkan beberapa asas tata 

kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan 

Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat 

dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan 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 hukum Islam, keduanya harus diwujudkan demi 

pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar lain dalam 
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hukum Islam adalah keadilan, penegasan mengenai keadilan di dalam sumber-

sumber Islam banyak sekali, Sebagaimana firman Allah Swt. 

 

                        

                         

    

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An-Nisa 4 : 58)
83

 

Dalam kaitan dengan pelayanan Publik terhadap masyarakat efisiensi akan 

terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang dihabiskan 

anggota masyarakat untuk suatu pelayanan yang berkualitas pelayanan yang tidak 

efisien ini mungkin juga bersumber dari paradigma birokrasi sebagai kekuasaan, 

bukan sebagai pelayanan. Dalam konteks Islam ada sebuah hadis yang berbunyi: 

 َحَدَثَنب َعْبُد اىَيِو ْبُن َمْسَيَمَت َعْن َمبِىٍل َعْن َعْبِد اىَيِو ْبِن ِدٌَنبٍز َعْن َعْبِد اىَيِو ْبِن ُعَمَس َأَّن

ًَُمُيُنْم  ًََسَيَم َقبَه َأَىب ُمُيُنْم َزاٍع  ٍِْو  َمْسُئٌٌه َعْن َزِعٍَِتِو َزُسٌَه اىَيِو َصَيى اىَيُو َعَي

ٍِْتِو  ًَاىَسُجُو َزاٍع َعَيى َأْىِو َب ٌَ َمْسُئٌٌه َعْنُيْم  ًَُى ٍِْيْم  َفبْىَأِمٍُس اَىِري َعَيى اىَنبِس َزاٍع َعَي

ًَ َمْسُئٌَىٌت َعْنُيْم ًَِى ًََىِدِه  ًَ ٍِْت َبْعِيَيب  ًَاْىَمْسَأُة َزاِعٌٍَت َعَيى َب ٌَ َمْسُئٌٌه َعْنُيْم  ًَاْىَعْبُد  ًَُى

ًَُمُيُنْم َمْسُئٌٌه َعْن َزِعٍَِتِو ٌَ َمْسُئٌٌه َعْنُو َفُنُيُنْم َزاٍع  ًَُى  َزاٍع َعَيى َمبِه َسٍِِدِه 

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 
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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)
84

 

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam 

islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan 

adalah tanggun 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 bertangung jawab kepada anak-anaknya, 

seorang majikan betanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan 

bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur 

bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. 

Dari konsep al-ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar svari'ah dapat 

diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah ciri lain dari good governance. Seorang 

pemimipin dengan birokrasinya harus merupakan sosok yang tanggap terhadap 

berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat. 

Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah 

itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik Akuntabilitas dan 

transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu good governance. 

                                                             
84
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Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu kepada 

kepentingan masyarakat secara luas. 

 

BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapkan prinsip-prinsip good governance  di Kelurahan Way Dadi Baru 

sudah dilaksanakan, salah satunya melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yaitu untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas lurah, dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun 

Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan 

baik hal ini terlihat dari penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan, transparansi sudah cukup 

baik, waktu pelayanan yang cepat sesuai kebutuhan masyarakat. Keadilan 

pegawai sudah cukup baik, dikarenakan dalam memberikan pelayanan 

pegawai lebih mengutamakan masyarakat yang duluan datang dengan 

persyaratan yang lengkap. 

 

2. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di  Kelurahan Way Dadi Baru sebagai berikut : 
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a. Penyelanggaraan di  Kelurahan Way Dadi yang effektive, effisien, 

transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. 

b. Daya dukung good governance salah satunya berkinerja tinggi, 

diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugas 

kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman 

pada etika dalam bernegara, etika dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, 

serta terhadap diri sendiri dan sesama Aparatur Sipil Negara. 

 

Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance di  Kelurahan 

Way Dadi Baru sebagai berikut : 

a. Terbatasnya personil di Kelurahan yang berlatar belakang pendidikan 

akuntansi, selain itu juga sedikit sarjana akuntansi yang qualified yang 

tertarik untuk mengembangkan profesinya di kelurahan. 

b. Perilaku pegawai perlu dibenahi agar berorientasi pada produktivitas 

dan kualitas kerja serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum 

dan social equity serta  berbagai program pendidikan dan pelatihan 

untuk pegawai di  Kelurahan Way Dadi Baru sesuai kompetensi 

masing-masing. 

 

3. Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan good governance di Indonesia 

dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, 

yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan 

amanah. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak 
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dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam, keduanya harus 

diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah). 

efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya 

waktu suatu pelayanan yang berkualitas. Dari konsep al-ukhuwwah sebagai 

salah satu nilai dasar svari'ah dapat diturunkan asas responsivitas dalam 

pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat. Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam 

konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik 

Akuntabilitas dan transparansi 

 

B. Saran 

 

Dalam rangka meningkatkan penerapan dan pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Terhadap Efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara di  Kelurahan 

Way Dadi Baru, dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya 

yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil saling menjaga, support 

dan berpatisipasi aktif dalam penyelnggaraan pemerintahan yang sedang 

dilakukan. Terutama antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian 

penting tercapainya good governance. Tanpa good governance sulit bagi 

masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling 

mengawasi. 

2. Good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah 

dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan 
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menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah 

menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. 

Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran 

masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak dan 

menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

3. Mencari orang yang jujur dan memilik integritas tinggi sama halnya dengan 

mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku 

pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan 

negara. Mencegah (preventif) dan menanggulangi (represif) adalah dua 

upaya yang dilakukan. Pencegahan dilakukan dengan memberi jaminan 

hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (open government). 
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Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar 

Lampung. 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama : Hj. Anarita, SE 

2. Umur : 59 

3. Alamat : Perum Korpri 

4. Pendidikan Terakhir : SI 

5. Pekerjaan : Lurah Way Dadi Baru 

 

B. Pertanyaan 

 

1 Apa Visi dan Misi Kelurahan Way Dadi Baru ? 

 

Visi merupakan sebuah perspektif mendalam untuk masa 

mendatang mengenai kelurahan, tujuan kelurahan dan hal ini yang 

mesti di laksanakan agar tujuan itu tercapai. Visi Kelurahan Way 

Dadi Baru adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik, dan sebagai kawasan pemukiman yang bersih, tertib dan aman. 

Misi merupakan langkah untuk dapat mencapai suatu keinginan 

atau visi yang telah di bangun atau di rancang sedemikian rupa. Misi 

di lakukan untuk dapat mewujudkan visi yang di tetapkan. Misi 

Kelurahan Way Dadi Baru sebagai berikut : 

d. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja melalui peningkatan 

kualitas aparatur, dan sarana dan prasarana. Tujuan misi ini 

adalah: meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur, meningkatkan 

sarana dan prasaran guna mendukung kinerja aparatur. 

e. Mengembangkan kehidupan harmonis, tertib dan aman dalam 

masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamanan dan 

kebangsaan. Tujuan misi ini adalah untuk meningkatkan wawasan 

kebangsaan dan keagamaan masyarakat. 

f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan fasilitas umum. 

Tujuan misi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembangunan. 

 

2 Bagaimana tata kelola Kelurahan Way Dadi Baru ? 

Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 

dan Kelurahan Kota Bandar Lampung 
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3 Bagaimana disiplin kerja Pegawai Kelurahan Way Dadi Baru ? 

Peningkatan kinerja bukanlah hal yang mudah karena banyak 

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang, 

selanjutnya akan dijelaskan oleh ibu Meiliyana ZA. 

 

 

Keterangan lebih lanjur akan disampaikan oleh Ibu Meiliyana ZA 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 2 Februari 2017 

Responden 

 

 

 

 

Hj. Anarita, SE 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama : Meiliyana ZA, SP., MH 

2. Umur : 41 

3. Alamat : Jl. Sultan Agung 

4. Pendidikan Terakhir : S2 

5. Pekerjaan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru 

 

B. Pertanyaan 

1 Bagaimana letak geografis Kelurahan Way Dadi Baru ? 

Kelurahan Way Dadi Baru yang memiliki luas wilayah 2,74 

Km
2
 dengan kepadatan penduduk 3.986 per Km

2
 jumlah 

penduduk 14.529 Jiwa atau 2.198 Kepala Keluarga dengan rincian 

2.151 kepela keluarga laki-laki, 47 kepala keluarga perempuan 

 

2 Bagaimana tata kelola Kelurahan Way Dadi Baru ? 

Tugas pokok Sekretaris Lurah adalah membantu Lurah 

melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi 

administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan. 

Tugas seksi pemerintahan dan pelayanan umum adalah : 

g. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kelurahan 

bidang pemerintahan dan pelayanan umum; 

h. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, 

petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum 

kelurahan; 

i. Penyelenggaraan pemerintahan umum  dan pelayanan umum 

kelurahan; 

j. Penyiapan petunjuk tehnis penyelenggaraan tugas, 

tanggungjawab dan kewenangan kelurahan lingkup tugas 

pemerintahan dan pelayanan umum; 

k. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan umum di kelurahan; 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan 
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lingkup tugas dan fungsinya. 

 

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat, meliputi 

pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, 

bantuan dan pelayanan sosial. 

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum Kelurahan Way Dadi Baru, Kepala Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah 

dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum. 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pembangunan 

mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam bidang 

pembangunan 

 

3 Bagaimana disiplin kerja Pegawai Kelurahan Way Dadi Baru ? 

Sumber daya manusia yang berkinerja baik akan 

memudahkan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuannya.  

Salah satu cara pendisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkungan kelurahan Way dadi Baru menggunakan 

absensi kornea mata atau Easy Clocking EC-IRIS merupakan 

mesin absensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang paling efektif 

di dunia saat ini.  

Deteksi pengguna secara otomatis, EC-IRIS aktif ketika 

pengguna mendekat, Jangkauan penangkapan gambar antara 12 

sampai 14 inchi (31-35 cm), Titik berwarna diatas hidung 

membantu pengguna dalam pengotentifikasi secara efisien, 

Indikasi visual diperkuat dengan petunjuk suara yang ramah, 

Cukup atau set otomatis penyesuaian ketinggian, Kontak tidak 

langsung and higenis, Sistem pemberian pelayanan yang baik 

dapat dilihat dan besarnya 
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4 Bagaiman evaluasi kinerja Pegawai Kelurahan Way Dadi Baru ? 

Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang Pegawai Aparatur 

Sipil Negara atau pegawai dalam menjalankan tugas, lihat 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 2 Februari 2017 

Responden 

 

 

 

 

Meiliyana, SP.,MH 

 

 


