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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Konsep Administrasi Kepegawaian 

Istilah Administrasi Negara berasal dari bahasa latin administrate yang dalam 

bahasa Belanda diartikan sama dengan besturen yang berarti fungsi pemerintah. 

R.D.H. Kusumaatmadja dalam Ragawino (2006: 18) mengatakan bahwa Administrasi 

dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti : Dalam arti sempit : administrasi 

adalah kegiatan tulis meulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha. 

Dalam arti luas : administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu.                        

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang 

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003;2). Sedangkan manajemen dalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para organisasi dan penggunaan sumberdayasumberdaya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2003; 2). Kemudian 

untuk menjalankan kedua aktivitas administrasi dan manajemen diatas maka 

diperlukan sebuah wadah bernama organisasi. Organisasi dapat didefmisikan wadah 

atau wahana, kegiatan orangorang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan (Hamim 

2005; 13). Untuk mencapai tujuan kegiatan administrasi dan manajemen didalam 
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organisasi maka perlu didukung berbagai sarana dan prasarana yang disebut 

sumberdaya organisasi yang meliputi Man, Method Machine, Market, dan Money. 

Sementara Administrasi Negara merupakan suatu bagian dari administrasi 

umum yang mempunyai lapangan yang  luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai disusun, digerakkan dan 

dikemudikan. Dalam ensiklopedia bebas Berikut pengertian administrasi Negara 

menurut para ahli: 

a. Bachsan Mustafa, SH; administrasi Negara adalah sebagai gabungan 

jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi 

kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan 

kehakuman.  

b. Wilson 1987, administrasi sebagai ilmu. Pemikiran tentang supremasi 

kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan 

fungsi antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi tentang 

superioritas fungsi-fungsi politik administrasi. Slogan klasik pernah juga 

ditawarkan manakala fungsi politik berakhir maka fungsi administrasi itu 

mulai, when politic end, administration begin-Wilson 1941.  

c. John M. Pfiffer dan Robert V, Administrasi Negara adalah suatu proses 

yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga 

jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.  

d. Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur dan 

menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan 

umum.  

e. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa : Administrasi 

Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya 

pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajibannya 

tanpa Administrasi Negara. 

f.     Menurut Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi 

Negara” mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah gabungan jabatan 

(compleks van kambten) “Apparaat” (alat) Administrasi yang dibawah 

pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan 

sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas pemerintah, overheidstak) 

fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, 

badan legeslatif (pusat) dan badan pemerintah (overheidsorganen) dari 
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persekutuan-persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen) yang lebih 

rendah dari Negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan-

badan pemerintah (bestuurorganeen) dari persekutuan hukum Daerah 

Swantatra I dan II dan Daerah istimewa, yang masing-masing diberi 

kekuasaan untuk berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat 

(Medebewind) memerintah sendiri daerahnya. 

(http://sobatbaru.blogspot.com/2008/05/ pengertian-administrasi-

negara.html). 

 

Adapun Sumber hukum dalam Administrasi negara adalah segala sesuatu yang 

menimbulkan aturan hukum dan ditentukan aturan hukum itu. Sumber hukum dikenal 

dua macam yaitu Ragawino (2006: 20). 

a. Sumber Hukum Materiil 

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan 

hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak 

faktor yaitu : 

1) Sejarah, yaitu undang-undang peraturan-peraturan masa lalu yang 

dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang 

dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif. 

2) Faktor Sosiologis, yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga 

yang ada didalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam 

masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum dengan kata 

lain sesuai dengan perasaan hukum masyarakat misalnya keadaan dan 

pandangan masyarakat dalam sosial, ekonomi, budaya, agama dan 

psikologis. 

http://sobatbaru.blogspot.com/2008/05/pengertian-administrasi-negara.html
http://sobatbaru.blogspot.com/2008/05/pengertian-administrasi-negara.html
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3) Faktor Filosofis, yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat 

adil atau tidak dan sejauhmana aturan itu ditaati oleh warga 

masyarakat atau mengapa masyarakat mentaati aturan itu. 

b. Sumber Hukum Formil 

Yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk, dengan diberi suatu bentuk 

melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan 

mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat. 

Sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara adalah : 

1) Undang-undang 

2) Kebiasaan/Praktek hukum administrasi Negara 

3) Yurispudensi 

4) Doktrin/pendapat para ahli. 

 

2.2. Implementasi  

Menurut Leo Agustino, (2008: 138) dalam praktiknya implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis 

dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua 

pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau 

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut 
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sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan 

pelaksanaan. (Nugroho Rian. D, 2006: 494). 

Selanjutnya Riant Nugroho menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung 

dimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti: Kepres, Inpres, 

Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan 

yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang dan PERDA. 

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau 

pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach. Edwards III 

mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu 

mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat 

keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut 

dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses 

implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan 

struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut 

menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. (Edward III, George C, 

1984: 9-10) 

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas 

bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan 

informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat 

komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna 

pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau 
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tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau 

sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi 

didasarkan pada standard operating prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan 

dan pelaksanaan kebijakan. 

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi 

dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya 

respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya 

secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) 

adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan 

melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan 

bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap 

kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat dua perspektif dalam analisis 

implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. 

Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai 

pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II 

berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen 

administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh 

tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor 

dalam lingkungan politis. (Mazmanian, Daniel. A and Paul A. Sabatier, 1983: 5) 
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Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap 

kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi 

dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya 

input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan 

preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus 

pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara 

output kebijakan dengan tujuannya. 

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” 

dalam implementasi kabijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur 

administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan 

agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan 

merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. (Ripley, Rendal B. and 

Grace A. Franklin,  1986: 11) 

 Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, 

yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang 

diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif 

kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar 

lebih leluasa mengadakan penyesuaian. 

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama 

lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal 

organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu 
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sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan 

perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan. 

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan 

bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan 

keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: 

(1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) 

kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan 

pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau 

pendekatan faktual. 

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses 

implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah 

dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara 

pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan 

pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa 

dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari 

sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau 

sebaliknya. 

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005: 90) memberikan 

pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu: (1) 

komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi. dan keempat 
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variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sebagaimana Gambar 2.1 berikut 

ini: 

Gambar 2.1 

Faktor Penentu Implementasi Menurut George C. Edward III 

 

 

 

 

 

  

  

Sumber: Subarsono (2005: 90) 

Dari Gambar 2.1 tersebut di atastersebut, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai 

berikut: 

1. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari 

pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya. 

2. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, 

bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan. 

3. Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana yang 

tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ; 

4. Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau 

disposisi aparat pelaksana 

Komunikasi 

Struktur 

Birokrasi 

Disposisi 

Sumberdaya 

Implementas

i 
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Pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan 

atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para, pelaksana 

kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang 

diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh 

suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi. 

2.3. Pemerintahan  

Pemerintah adalah badan atau organiasi yang melakukan perbuatan atau 

pekerjaan menyuruh yang terdiri dari dua pihak unsure yang diperintah yaitu rakyat 

dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah (Syafiie, 2011:37). 

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni yang disebut sebagai suatu ilmu disiplin 

ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan 

diajarkan (Syarifin, 2005:72).                                                                                                                                                             

Pemerintah berasal dari kata „perintah‟ (command) yang secara etimologis 

bermakna pemberi perintah. Meskipun kamus besar bahasa Indonesia juga 

menerjemahkan pemerintah sebagai „pengurus‟ atau „pengelola‟, namun pemahaman 

dasar secara semantik mengajarkan bahwa pemerintah adalah tukang memerintah 

(Nugroho, 2004:209). 

Menurut Syafie (2003:118) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni karena 

beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan 

mampu berkiat serta dengan kharismatik dan menjalankan roda pemerintahan. 

Apabila di tinjau dari definisi pemerintah (Syafei, 2003 :117) mengemukakan 

bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah yang, paling sedikit kata "Perintah" 
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tersebut memiliki dua unsur yaitu : ada dua pihak yang terkadung kedua pihak 

tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memiliki kewenangan dan pihak yang 

di perintah memiliki ketaatan. 

Selanjutnya Sedarmayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik 

adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyatnya, oleh karena itu tugas 

dari pemerintahan adalah: 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia 

2. Memajukan kesejahteraan umum 

3. Mencerdaskan Kehidupan bangsa 

4. Melakasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi 

keadilan sosial. 

Menurut Mahfud (2001:66), Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai 

seluruh organ kekuasaan dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif.Bahkan dalam anti luas pemerintahan di artikan sebagai pelaksanaan tugas 

seluruh badanbadan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang di serahi wewenang 

untuk mencapai tujuan negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya 

mencangkup organisasi fungsi-fungsdi yang menjalankan togas pemerintahan 

(eksekutif) yang bisa di lakukan oleh kabinet dan aparat-aparanya dan tingkat pusat 

sampai ke daerah. 

Sedangkan asas penyelenggaraan Pemerintahandi Daerah adalah 

(Syafie,dkk.2002:110): 
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1. Asas Desentralisasi 

Asas Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusandaripemerintah 

pusat ke pemerintah daerah untuk mengaturbbdan menggurus rumah 

tangganya sendiri. 

2. Asas Dekonsentrasi 

Asas Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

atau kepala wilayah, atau kepada instansi vertikal tingkat atas nya, Kepada 

pejabat-pejabat daerah. 

3. Tugas Pembantuan 

Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah 

bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang di tugaskan 

kepada pemerintah daerah oleh pemerintaha pusat atau pemerintah daerah 

tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang 

menugaskan nya. 

Menurut Ndraha (2003:3) Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses 

yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tututan yang di perintah 

akan jasa publik dan layanan civil. Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-

lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dengan 

menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. 

Lebih lanjut, Anggara (2012:251) mengartikan pemerintahan adalah organ yang 

berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajban memproses pelayanan civil 

bagi setiap anngota melalui hubungan pemerintahan. Sehingga setiap anggota 
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masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan 

tuntutn (harapan) yang di perintah. 

Sedangkan menurut Montesquies (dalam Setyawan S.2004:33) adalah seluruh 

lembaga Negara yang biasa nya di kenal dengan nama Trias politica baik itu 

legislatife (membuat undang undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan 

undang undang). 

Pemerintahan menurut wilson adalah suatu, pengorganisasian kekuatan, tidak 

selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetpi dua atau 

sekelompok orang clan sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu 

organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal 

yang memberikan keterangan yang bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. 

(dalam Syafei,2001 : 23). 

Menurut Syafie (1998:18) llmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana pelaksanaan pengurusan (eksekutif pengaturan (legislatife) kepemimpinan 

dan koordinasi pemerintah baik pemerintahan pusat dengan daerah maupun antara 

rakyat dengan pemerintahnya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah, secara 

baik dan benar. Dari pengertian yang dirujuk ini, dapat dikatakan bahwa ilmu 

pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pemerintahan itu sendiri ditengah-tengah masyarakat. 

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi 

yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan 



23 
 

 
 

masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan 

dan pelidungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. 

Menurut Suryaningrat (1992:2) Pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan 

pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan 

pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan 

kekuasaan atau dengan kata lai, pemerintah adalah sekelompok individu yang 

mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. Pemerintah 

secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini 

disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang 

banyak digunakan(Nugroho, 2003. 36). 

Menurut Ndraha (2005 : 57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif, 

sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama 

adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi 

pelayanan. 

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan 

pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan 

dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah 

menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah. 
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2.4. Pembinaan  

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pembinaan 

adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan 

pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut Rozali (2011:179) dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan 

otonomi daerah, untuk mewujudkan kemandirian daerah dan pemberdayaan 

masyarakat, perlu dilakukan pembinaan. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah 

pusat, yang meliputi: 

1. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan 

2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan 

3. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan 

4. Pendidikan dan latihan 

5. Perancanaan, penelitian, pengembangan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan 

urusan pemerintahan 

Dalam hal ini koordinasi dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, 

regional dan provinsi. Pengertian ragional adalah koordinasi lintas provinsi dalam 

wilayah tertentu. Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintah mencakup 

segala aspek perancanaan, pelaksanaan, tata laksana, pedoman, kualitas, pengandalian 

dan pengawasan. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilakukan secara 

berkala dan atau sewaktu-sewaktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah 



25 
 

 
 

maupun kepada  daerah tertentu sesuai kebuutuhan. Mengenai hal ini pelaksanaannya 

sampai ke pemerintahan desa. Untuk meningkatkan profesionalisme, kepala daerah, 

pegawai negri sipil daerah dan kepala desa diberikan pendidikan dan pelatihan secara 

berkala, sesuai tingkatannya. 

Pembinaan terhadap perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan 

evaluasi, dapat dilaksanakan secara berkala, atau sewaktu-waktu, sesuai kebutuhan 

dengan memerhatikan susunan pemerintahan. Untuk pelaksanaan pembinaan 

pendidikan dan pelatihan serta perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan 

dan evaluasi, dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga 

penelitian. 

 

 

2.5. Pandangan Islam terhadap Pemerintah 

    Islam adalah agama dan sekaligus sistem negara yang menjamin tegaknya 

keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan 

tersebut, Alqur‟an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan 

dengan negara dan pemerintahan seperti penegakkan keadilan, penerapan 

musyawarah, memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, 

dan penetapan solidaritas sosial secara komprehensif serta hubungan pemimpin dan 

rakyatnya seperti hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin dengan rakyatnya. 

Islam hanya meletakkan kaidah-kaidah umum dan tidak menetapkan bentuk ataupun 

aturan terperinci yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan negara. 

Adapun bentuk ataupun model pemerintahan beserta metode pengelolaannya menjadi 
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ruang lingkup ijtihaj dan proses pembelajaran kaum Muslimin dengan 

memperhatikan aspek kemaslahatan dan  menyesuaikan perkembangan zaman. 

Prinsip-prinsip utama negara dalam perspektif Islam, lebih bijak jika kita 

menjelaskan kedudukan yang saling berkait dan vital negara dan pemerintahan dalam 

Islam. Prof. Muhammad al Mubarak dalam “Nizham al Islam: al Mulk wad Daulah” 

menjelaskan setidaknya terdapat enam alasan pentingnya kedudukan negara dan 

pemerintahan dalam Islam berdasarkan sumber dalam Alquran, Sunnah dan praktek 

Shahabat: 

1. Alqur‟an memiliki seperangkat hukum yang pelaksanaannya membutuhkan 

institusi negara dan pemerintahan. Diantara seperangkat hukum itu adalah hukum 

yang berkenaan dengan pelaksanaan hudud dan qishas, hukum yang berkaitan 

harta benda (mal) serta hukum yang menyangkut kewajiban jihad.  

2. Alquran meletakkan landasan yang kokoh baik dalam aspek aqidah, syari‟ah dan 

akhlak yang berfungsi sebagai bingkai dan menjadi jalan hidup kaum Muslimin. 

Pelaksanaan dan pengawasan ketiga prinsip utama dalam peri kehidupan kaum 

Muslimin tidak pula membutuhkan intervensi dan peran negara. 

3. Terdapat ucapan-ucapan Nabi yang dapat menjadi istidlal bahwa negara dan 

pemerintahan menjadi elemen penting dalam ajaran Islam. Ucapan-ucapan Nabi 

itu meliputi aspek imarah (kepemimpinan), al walayah (keorganisasian), al hukmu 

(kepemerintahan) dan al qadha (ketetapan hakim). Beberapa hadist itu 

diantaranya: 
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“Al Imam adalah pemimpin rakyat dan ia bertanggung jawab atas yang 

dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

“Barang siapa yang mati tidak terikat baiat maka matinya dalam mati 

jahiliyyah.” (HR. Muslim). 

“Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada imamnya, maka 

ia pada hari kiamat tidak memiliki hujjah.” (HR. Muslim). 

4. Adanya perbuatan Nabi yang dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-

tugas negara dan kepemerintahan. Nabi mengangkat para gubernur, hakim, 

panglima perang, mengirim pasukan, menarik zakat dan rampasan perang, 

mengatur pembelanjaan, mengirim duta, menegakkan hudud, dan melakukan 

perjanjian dengan negara lain. R. Strothman dalam Encyclopedia of Islam 

mengatakan, “Islam adalah fenomena agama politik sebab pendirinya adalah 

seorang Nabi dan sekaligus kepala Negara.” 

5. Setelah wafatnya Nabi, para shahabat menunda pemakaman Nabi dan bergegas 

bermusyawarah memilih pengganti (Khalifah) Nabi. Tindakan para shahabat  ini 

menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam dan kesepakatan 

(ijma‟) mereka dalam hal ini (mengangkat kepemimpinan pengganti Nabi) dapat 

menjadi sumber hukum Islam.    

6. Hal ikhwah kepemimpinan (imarah) telah menjadi bagian kajian dan pembahasan 

para ahli fiqh didalam kitab-kita mereka disepanjang sejarah.  

Khalifah adalah bentuk tunggal dari khulafa yang berarti menggantikan orang 

lain disebabkan ghaibnya (tidak ada di tempat) orang yang akan digantikan atau 
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karena meninggal atau karena tidak mampu atau sebagai penghormatan terhadap apa 

yang menggantikannya. Ar Roghib Al Asfahani dalam mufradat mengatakan makna 

kholafa fulanun fulanan berarti bertanggung jawab terhadap urusannya secara 

bersama-sama dengan dia atau setelah dia. Dalam konteks firman Alloh SWT dalam 

surat Al Baqoroh, ayat 20, 

                                          

                      

 

Artinya; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi” (QS. 

Al Baqarah, ayat 20) 

para mufasir menjelaskan bahwa khalifah Allah adalah para nabi dan orang-

orang yang menggantikan  kedudukan mereka dalam menjalankan ketaatan kepada 

Allah, mengatur urusan manusia dan menegakkan hukum secara adil. Menurut 

Roghib Asfahani, penisbatan itu sendiri adalah bentuk penghormatan yang diberikan 

Allah SWT kepada mereka. 

Khilafah (kepemimpinan) menjadi isu krusial dan tema sentral dalam sistem  

politik Islam. Sedemikian krusialnya isu itu membuat para shahabat menunda 

pemakaman Nabi untuk berkumpul di Bani Tsaqifah. Mereka bermusyarah untuk 

mengangkat pemimpin (Kholifah) pengganti Nabi. Secara umum, Alqu’ran 

mensyaratkan seorang pemimpin diangkat karena factor keluasan pengetahuan 

(ilmi) dan fisik (jism) seperti dijelaskan dalam Alqur’an: 
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Allah SWT berfirman Al Baqarah, ayat 247): 

                                     

                                    

                                

 

Artinya; “Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah 

telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut 

memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 

daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi 

menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan  

pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas  pemberian-

Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah:247). 

Jadi ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksudkan, yakni pertama, 

keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya, 

kedua, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan ketiga, keadilan 

berarti perhatian terhadap hakhak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap 

pemiliknya. 

Keadilan menjadi prinsip dan tema utama dalam Al Qur‟an. Perintah berbuat 

adil banyak dijumpai dalam Alqur‟an surat  An Nisaa‟, ayat 135. 
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Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia [361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah 

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena 

ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 

apa yang kamu kerjakan” (QS.An Nisaa‟135). 
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2.6. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pikiran penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan 

Pembinaan Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di 

Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Daya Komunikasi  

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

 

Implementasi Pelaksanaan Pembinaan 

Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar 

Disposisi Struktur 

Birokrasi 
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2.7. Konsep Operasional  

Tabel II.1 : Operasinal Varibel Penelitian Tentang Implementasi Pelaksanaan 

Pembinaan Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar Hulu 

Kabupaten Kampar 

Variable Indikator Sub Indikator  Skala 

Pengukuran 

Implementasi 

Pelaksanaan 

Pembinaan 

Pegawai di 

Kantor 

Camat Koto 

Kampar Hulu 

Kabupaten 

Kampar 
 

1. Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

2. Sumber daya  

 

 

 

 

 

 

3. Diposisi  

 

 

 

 

 

4. Sturuktur 

Birokrasi  
 

a. Adanya sosialisasi mengenai 

pembinaan 

b.Mengetahui tujuan dari 

pembinaan yang dilakukan 

 

 

 

a. Memiliki Pegawai yang 

cukup 

b.Memiliki  pegawai yang 

disiplin 

 

 

 

a. Adanya pemahaman atau 

konsistensi tentang tugas 

b.Adanya itikad baik dari para 

pegawai 

 

 

a. Adanya kejelasan fungsi dan 

kewenangan yang dimiliki 

b.Adanya koordinasi antara 

pegawai denga pimpinan 
 

Skala Likert 

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2017 

 

2.8. Defenisi Konsep  

Untuk memperjelas atau menghindari kesalah pahaman beberapa konsep atau 

istilah pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan konsep tersebut dengan 

mengoperasionalkan batasan sebagai berikut : 
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1. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut 

sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan 

pelaksanaan. 

2. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, 

pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan 

umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

3. Kecamatan adalah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku Perangkat 

Daerah  Kota/Kabupaten (UU 32/2004). 

4. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi 

dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. 

Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan 

pelidungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. 

5. Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah 

artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas 

kewajibannya tanpa Administrasi Negara. 

 

 

 

 


