
11 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peran 

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu 

dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Peran oleh 

Luthans (2006), menyatakan peran didefenisikan sebagai suatu posisi yang 

memiliki harapan yang berkembang dari norma yang dibangun. Defenisis tersebut 

menjelaskan bahwa peran dipengaruhin oleh keadaan sosial baik dari dalam 

maupun dari luar dan bersifat stabil. 

Sementara itu menurut Robbins (2008), peran didefenisiskan sebagai 

seperangkat pola perilaku yang diharapkan sebagai atribut individu yang 

menduduki suatu posisi yang diberikan pada suatu unit sosial. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah sesuatu yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2004:268) peran merupakan aspek yang 

dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan 

suatu peranan. 

 

2.2 Peranan 

Menurut Mason Gross, defenisi peranan ialah sebagai seperangkat 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial 

tertentu. Sedangkan peranan menurut Soekanto (2001: 268) peranan (role) 
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merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu 

peranan. 

Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap 

tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memerhatikan dua faktor 

berikut (Narwoko, 2010:22). Pertama, dugaan orang sebelumnya terhadap 

tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka. Kedua, pemikiran 

atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan mengingat 

tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain. Hal ini sekaligus berarti bahwa 

peranan menentukkan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan 

apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Menurut Levinson (Soekanto, 2009: 213) peranan mungkin mencakup tiga 

hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 
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2.3 Organisasi 

Menurut Stephen P. Robbins (Irham Fahmi, 2012: 153) Organisasi adalah 

kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan 

yang relative dapat didefenisikan, yang bekerja atas dasar yang relative terus 

menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 

Organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan 

tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tak 

terkecuali kepuasan bagi pemiliknya (Irham Fahmi, 2012 : 153). 

Organisasi adalah suatu system perserikatan formal dari dua orang atau 

lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Malayu S.P Hasibuan, 

2002: 5). Menurut Melayu S.P Hasibuan (2002 : 7) bahwa unsur-unsur organisasi 

tersebut terdiri dari : 

1. Manusia (Human Faktor); 

2. Tempat kedudukan artinya organisasi baru ada, jika unsure manusia yang 

bekerjasama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin; 

3. Sasaran, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai; 

4. Pekerjaan, menunjukkan bahwa organisasi baru ada jika ada pekerjaan 

yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan; 

5. Teknologi, ini artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur-unsur 

teknis; 

6. Tempat kedudukan, organisasi itu ada jika ada tempat kedudukannya; 

7. Struktur, artinya organisasi tersebut baru ada jika ada hubungan antara 

manusia dengan yang satu dengan yang lain, sehingga tercipta organisasi; 
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8. Lingkungan (Enviromental External Sosial System),artinya organisasi baru 

ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada system 

kerjasama sosial. 

Ilmu organisasi merupakan system pengetahuan, dimana dengan 

pengetahuan itu manusia dapat mengetahui struktur tata pembagian kerja dan 

struktur tata hubungan kerja sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip atau 

azas—azas organisasi secara tepat. Oleh karena itu, tujuan pokok ilmu organisasi 

adalah terselenggaranya suatu bentuk kerjasama itu dengan sebaik-baiknya 

sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien (Wursanto : 3). 

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih 

yang bekerja bersama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu  tujuan 

yang telah ditentukan, dalam ikatan yang didalamnya terdapat seorang/beberapa 

orang yang disebut bawahan. (Sondang P.  Siagian dalam Suhendi dan Sahya 

Anggara 2010: 22) 

Menurut Sondang P. Siagian (Suhendi dan Sahya Anggara 2010: 23-24) 

organisasi memiliki tiga unsure dasar, dan secara lebih terperinci, organisasi 

memiliki cirri-ciri sebagai berikut : 

a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal 

b. Adanya kegiatan yang berbeda—beda, tetapi satu sama lain saling 

berkaitan yang merupakan kesatuan kegiatan; 

c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa 

pemikiran, tenaga, dan lain-lain; 

d. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan 
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e. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan 

terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan 

tertentu, organisasi hanya merupakan wadah saja (Malayu S.P Hasibuan, 2009: 

120). 

Organisasi Koontz dan O’Donnel (Malayu S. P. Hasibuan, 2009: 120) 

organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk 

mencapai koordinasi yang structural, baik secara vertical, maupun secara 

horizontal diantara posisi-posisi yang telah diserahi tugas-tugas khusus yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. jadi, organisasi adalah hubungan 

structural yang mengikat dan menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat 

individu-individu berusaha, dikoordinasikan. 

Sekumpulan orang dapat dikatakan organisasi jika memenuhi 4 unsur 

pokok, yaitu : 

1. Organisasi merupakan suatu sitem 

Sistem adalah suatu integrasi elemen-elemen yang semuanya 

bekerjasama untuk mencapai tujuan. Semua system mencakup tiga unsur 

utama yaitu input, transpormasi, dan output. Organisasi adalah system 

yang terbuka dimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya.Faktor 

ekonomi, politik, hokum, sosial, budaya, alam, teknologi, informasi, dan 

penduduk adalah faktor-faktor lingkungan yang memberikan kontribusi 

terhadap kemajuan atau kegagalan suatu organisasi. 
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2. Adanya suatu  pola aktivitas 

Aktivitas dilakukan suatu organisasi mengikuti suatu pola 

tertentu.Ada urutan-urutan kegiatan yang sistematis dan relative terus 

berulang.Aktivitas yang dilakukan secara incidental tidaklah berada dalam 

koridor suatu organisasi. 

3. Adanya sekelompok orang 

Dua orang manusia atau lebih yang memilki tujuan yang sama 

berkumpul untuk bekerjasama, menggalang kekuatan agar tujuan mereka 

dapat tercapai secara efektif dan efisien mungkin. 

4. Adanya tujuan 

Tujuan yang sama merupakan dasar bagi individu-individu untuk 

bergabung. Tujuanlah yang menjadi semangat orangorang untuk 

bekerjasama.Tujuanlah yang memandu setiap elemen yang ada dalam 

organisasi untuk bergerak. Tujuanlah yang menjadi arah yang akan dituju 

oleh segenap elemen (Sopiah,2008 :2-3). 

 

2.4 Pelayanan Publik 

Secara sederhana, pelayanan publik dapat dipahami sebagai kegiatan 

pemerintah yang berupa pemberian pelayanan dalam bentuk tindakan kepada 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan publik 

(Santosa 2008:57) merupakan pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta 

atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau 

tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. 



 17 

Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang–undang No 25 

tahun 2009 merupakan 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. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik 3 konsep dasar tentang pelayanan 

publik yaitu; (a) pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleah pemerintah dan aparatur negara serta swasta (atas nama 

pemerintah), (b) masyarakat merupakan objek dari pelayanan publik, dan (c) 

bentuk layanan tersebut berupa barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan inilah 

masyarakat harus menjadi pengontrol pelayanan publik yang diberikan 

pemerintah.Sebagaimana yang dikemukakan oleh Osborne dan Plastrik 

(Sinambela, 2008:4) yang mencirikan pemerintahan (birokrat) sebagai harapan 

bahwa pemerintahan merupakan milik masyarakat, artinya wewenang kontrol 

pemerintahan dialihkan kepada masyarakat dimana masyarakat diberdayakan 

sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. 

Dengan begitu, masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan turut 

berpartisipasi dalam upaya perbaikan pelayanan, memiliki komitmen yang lebih 

baik, lebih peduli dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah yang terjadi. 

Mewujudkan suatu pelayanan publik, perlu memperhatikan jenis dan 

bentuk pelayanan yang akan diberikan. Pelayanan publik dapat dibagi ke dalam 
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bentuk pelayanan publik yang disusun berdasarkan sifat dari pelayanan tersebut 

(Surjadi, 2009) yaitu (a) pelayanan umum, pelayanan yang muncul sebagai akibat 

dari kebutuhan masyarakat, (b) pelayanan yang mengandung nilai yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, (c) pelayanan yang menjaga dan meningkatkan 

pertumbuhan usaha masyarakat. 

Hakikat pelayanan yang menyatakan bahwa pemberian pelayanan prima 

dalam kepada masyarkat merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat.Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus 

mempunyai standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya 

kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diaati oleh pemberi dan penerima 

pelayanan. Standar pelayanan tersebut diatur dalam Keptusan MENPAN Nomor 

63 tahun 2003, standar pelayanan tersebut sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan 

2. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan 
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4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan public. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

 

2.5    Perizinan dan Non Perizinan 

 Izin menurut kamus besar bahasa Indonesia Izin adalah pernyataan 

mengabulkan (tiada melarang dsb); atau persetujuan membolehkan. Sedangkan 

secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur 

hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanaya masyarakat yang 

memohon izin. 

 Prinsip izin terkait dalam hukum public oleh karena berkaitan dengan 

perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa 

persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus.Izin merupakan perbuatan 

Hukum Administrasi Negara besegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan 

berdasarkan persyaratan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagai mana 

ketentuan perundang-undangan. 
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 Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara.Dalam hal 

ini, pemerintah mengarahkan warganya melalui instrument yuridis berupa 

izin.Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, 

bahakan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan, 

setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan 

menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya.Pemerintah melakukan 

pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan melakukan instrument 

perizinan.Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan 

tertentu.Menurut Spelt dan ten Berge, motif-motif untuk menggunakan system 

izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan atau sturen) aktivitas-

aktivitas tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan 

dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Secara lengkap tujuan dari 

izin adalah sebagai berikut : 

a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu 

b. Mencegah bahaya terhadap lingkungan 

c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu 

d. Membagi benda-benda yang sedikit 

e. Menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas lainnya. 

Sedangkan menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 tahun 2013 

tentang Perubahan atas peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 tahun 2008 

tentang RincianTugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Badan Pelayanan Terpadu dan 
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Penanaman Modal Kota Pekanbaru bidang Pelayan Perizinan memiliki beberapa 

rincian tugas yakni : 

a. Menyusun bahan kebijakan Bidang Pelayanan Perizinan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Menyusun rencana dan program Bidang Pelayanan Perizinan 

c. Menyiapkan data dan informasi bidang perizinan 

d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan front office 

perizinan/non perizinan 

e. Melaksanakan penerimaan berkas permohonan dan penyerahan dokumen 

perizinan/non perizinan 

f. Menyelenggarakan sosialisasi pelayanan perizinan 

g. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelayanan 

perizinan 

h. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang pelayanan perizinan 

i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

j. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif 

k. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan 
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l. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi 

dan bimbingan teknis 

m. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut 

n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.6 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Menurut siswosoediro (dalam, Muaropah 2013: 5) surat izin usaha 

perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang harus dimiliki pleh setiap perusahaan, 

baik yang berbadan hokum resmi maupun perseorangan yang melakukan kegiatan 

usaha perdagangan. Tujuan dari kepemilikan siup ini adalah agar usaha 

perdagangan kita legalisasi oleh pemerintahan, sehingga tidak mendapatkan 

masalah pada kemudian hari. 

 

2.7 Defenisi Konsep 

Untuk menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah 

penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka 

perlu diberikan defenisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Peranan adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada 

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan peranan 

menurut Soekanto (2001: 268) ―peranan (role) merupakan aspek dinamis 
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kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu 

peranan. 

2. Perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan 

masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon 

izin. 

3. SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 

perdagangan Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan 

perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib 

memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan 

berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

2.8 Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah cara dan/atau alat yang digunakan dalam 

menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Konsep operasional 

adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dan juga berfungsi untuk 

menciptakan kesatuan bahas, makna serta persepsi dan pengertian dalam 

mengelola dan menganalisa data. Konsep operasional dalam penelitian ini adalah: 
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Konsep Indikator Sub Indikator 

Analisis Tugas Pokok 

dan Fungsi Badan 

Pelayanan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kota 

Pekanbaru dalam 

Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan di 

Kota Pekanbaru 

1. Perencanaan 1. Merumuskan 

pelayanan dalam 

Penerbitan 

2. Menyusun Rencana 

dan program 

Penerbitan SIUP 

 

3. Sosialisasi 1. Memberikan 

informasi kepada 

masyarakat tentang 

prosedur pengajuan 

SIUP 

2. Sosialisasi Pelayanan 

3. Menerima dan 

Menindaklanjuti 

Pengaduan 

Masyarakat 

4. Pelaksanaan 1. Melaksanakan dan 

mengkoordinasikan 

pelayanan front Office 

2. Pelaksanaan 

Penerimaan Berkas 

permohonan dan 

penyerahan dokumen 

3. Melaksanakan 

fasilitas SIUP 

4. Pelaksanaan 

pengelolaan data  

penerbitan SIUP 

5. Melakukan  

penerbitan SIUP 

6. Pembayaran Retribusi 

Sumber :Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 

2.9 Pandangan Islam tentang Konsep Penelitian 

Islam bukan hanya ad-din (agama), bukan juga millah (ideologi) semata, 

tetapi islam bagian dari system (manhaj) dan pandangan hidup (way of life) bagi 

segenap umat manusia. Syariat islam merupakan kosmologi kehidupan yang 

mengatur bagaimana seseorang dapat berintekrasi dengan tuhan mereka, namun 

juga mampu menjadi insan yang siap mendedikasikan diri sebaik mungkin kepada 
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orang lain. Syariat islam sebagaimana dijelaskan abubakar (2008:2) adalah 

tuntutan, bimbingan, dan aturan Allah, baik prinsip-prinsip maupun lainnya guna 

memandu perilaku manusia dalam lingkungannya dengan Allah, sesame manusia, 

diri sendiri, dan lingkungan. Ajarannya tak terbatas dalam hal privat, melainkan 

juga meliputi sector public, dari perseolan yang sepele hingga rumit. 

Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi yang harus siap mengemban 

tugas masing-masing dan harus mempertanggungjawabkan apa  yang telah 

diserahi amanah tersebut. Destinasi akhir manusia selain mampu meraih 

ketakwaan, juga menjadi manusia yang terbaik di muka bumi (khaira ummah). 

Dalam sejarah ulama salaf, diriwayatkan bahwa khalifah rasyidin ke V 

Umar bin Abdil Aziz dalam suatu shalat tahajjudnya membaca ayat 22-24 dari 

surat ashshoffat: 

َهب َكبًُْا يَْعجُُدّىَ اْحُشُسّا  َّ اَجُِْن  َّ أَْش َّ ُُْدُُّْن إِلَٔ ِصَساِط اْلَجِحينِ (22)الَِّريَي ظَلَُوْا  ِ فَب قِفُُُْْن (23)ِهْي ُدِّى َّللاَّ َّ

ُْن َهْسئُْلُْىَ   (24)إًَِِّ

Artinya: (Kepada para malaikat diperintahkan) “Kumpulkanlah orang-orang 

yang dzalim beserta teman sejawat merekadan sembah-sembahan 

yangselalu mereka sembah, selain Allah: maka tunjukkanlah kepada 

mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian 

karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya (dimntai 

pertanggungjawaban ).” 

 

Beliau mengulangi ayat tersebut beberapa kali karena merenungi besarnya 

tanggungjawab seorang pemimpin di akhirat bila telab melakukan kedzaliman. 

Dalam riwayat lain Umar bin Khatab r.a. mengungkapkan besarnya tanggung 

jawab seorang pemimpin di akhiarat nanti dengan kata-katanya yang terkenal: 

―Seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad nicaya Umar akan 

dimintai pertanggungjawabannya, seraya ditanya: Mengapa tidak meratakan jalan 
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untuknya?‖ Itulah dua dari ribuan contoh yang pernah dilukiskan para salafus 

sholih tentang tanggungjawab pemimpin di hadapan Allah kelak. 

Pada prinsipnya tanggungjawab dalam Islam itu berdasarkan atas 

perbuatan individu saja sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat seperti ayat 

164 surat Al An’am: 

ِّْشَزأُْخَسٓ اِشَزحٌ َّ ََلتَِصُز َّ َعلَيَِْب ََلتَْكِسجُُكلٌَُّْفٍسئَِلَّ َّ (164) 

Artinya: “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya 

kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain.” 

 

Dalam surat Al Mudatstsir ayat 38 dinyatakan: 

ُِيٌَخٌ   (38)ُكلٌَُّْفٍسجَِوبَكَسجَْتَس

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telahdiperbuatnya” 

 Akan tetapi perbuatan individu itu merupakan suatu gerakan yang 

dilakukan seorang pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin 

bisa meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Oleh sebab itu apakah 

tanggung jawab seseorang terbatas pada amalannya saja ataukah bisa melewati 

batas waktu yang tak terbatas bila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus 

berlangsung mungkin sampai setelah dia meninggal? 

Seorang yang cerdas selayaknya merenungi hal ini sehingga tidak 

meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau 

sekecil biji sawi. Mengapa demikian ? Boleh jadi perbuatan baik atau jahat itu 

mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruh dan akibatnya 

terus berlangsung lama, bisa jadi akan amat besar pahala atau dosanya. 

Allah SWT menyatakan: 
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ُهْا ًَْكتُُت َهب قَدَّ َّ تَٔ  ْْ ُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيٌَبٍُ فِي إَِهبٍم ُهجِييٍ  إًَِّب ًَْحُي ًُْحيِي اْلَو َّ َءاثَبَزُُْن  َّ(12) 

Artinya: “Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang 

mereka tinggalkan”(Yaasiin: 12). 

 

Ayat ini menegaskan bahwa tanggangjawab itu bukan saja terhadap apa 

yang diperbuatnya akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari 

perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah 

jariyah atau anak yang sholeh , kesemuanya itu akan meninggalkan bekas 

kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Dari sini jelaslah bahwa 

Orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau 

menanggung dosanya ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru 

perbuatannya. Hal ini ditegaskan dalam Surat An nahl 25: 

َشاِزالَِّريٌَيُِضلًَُُِّْْوجَِغْيِسِعْلٍوأَََلَسبَءَهبيَِصُزّىَ  ّْ ٌْأَ ِه َّ َهبْلقِيَبَهِخ ْْ َشاَزُُْوَكبِهلَخًيَ ّْ  (25)لِيَْحِولُْاأَ

Artinya: “(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan 

sepenuh-penuhnya pada hari kiamat dan sebagian dosa orang yang 

mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka 

disesatkan. Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.” 

 

Di sini kita merenung sejenak seraya bertanya: ―apabila yang memerintah 

kejahatan atau kedurhakaan itu seorang pemimpin yang memilik kekuasaan 

penuh, apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya 

karrena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga harus menaggung dosanya walau ia 

lakukan di bawah ancaman paksaan tersebut?‖Menurut hemat saya, seorang 

penguasa dianggap tidak memaksa selama raksyat masih bisa memiliki kehendak 

yang aada dalam dirinya.Perintah seorang pimpinan secara lisan maupun tulisan 

tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggungjawab atas semua 
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perbuatannya.Alquran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan 

pimpinannya menyuruh berbuat dosa.Allah menyatakan sbb. 

ُسََْل  أَطَْعٌَب السَّ َّ  َ ُجُُُِْْن فِي الٌَّبِز يَقُْلَُْى يَبلَيْتٌََب أَطَْعٌَب َّللاَّ ُّ َم تُقَلَُّت  ْْ َب إًَِّب أَطَْعٌَب َسبَدتٌََب (66)يَ قَبلُْا َزثٌَّ َّ

ُكجََساَءًَب فَأََضلًَُّْب السَّجِيَل  َّ(67) 

Artinya:“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka 

berkata: “alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat 

pula kepada Rasul” Dan mereka berkata: “Ya Tuhan kami, 

sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-

pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar” 

(Al ahzab 66-67). 

 

Allah membantah mereka dengan tegas 

َهئِْذظَ  ْْ ٌْفََعُكُوبْليَ يَ ٌْ لَ  (39)لَْوتُْوأًََُّكْوفِيبْلَعَراثُِوْشتَِسُكْىَ َّ

Artinya:“Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di 

hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya 

kamu bersekutu dalam azab itu”(Az Zukhruf 39). 

 

Dari sini jelaslah bahwa pemimpin yang dzalim tidak akan bisa memaksa 

hati seseorang kendati mampu memaksa yang lahiriyahnya. Oleh sebab itu rakyat 

atau bawahanpun harus bertanggung jawab terhadap akidahnya dan perbuatannya 

kendati di sana ada perintah dan larangan pimpinan. 

Berbeda dengan hukum paksaan yang menimpa orang-orang lemah yang 

ditindas penguasa yang mengancam akan membunuhnya dan memang bisa 

dilaksanakan. Hal ini pernah terjadi pada masa awal Islam di Makkah dimana 

orang yang masuk Islam di paksa harus murtad seperti Bilal bin Rabbah, keluarga 

Yasir dst. Mereka dipaksa menyatakan kekufuran. (lihat An Nahl 106 dan An 

Nisa’ 97-99) 

Tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan kewajiban yang 

dibebankan padanya.Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat maka semakin 
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tinggi pula tanggungjawabnya.Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas 

prilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya dan 

rakyatnya.Hal ini ditegaskan Allah sbb; ―Wahai orang-orang mukmin peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka.‖ (At Tahrim 6) Sebagaimana yang 

ditegaskan Rasululah saw: ―Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin 

akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.‖(Al Hadit) 

Tanggungjawab vertikal ini bertingkat-tingkat tergantung levelnya. Kepala 

keluarga, kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan kepala negara, semuanya itu 

akan dimnitai pertanggungjawabannya sesuai dengan ruang lingkup yang 

dipimpinnya. Seroang mukmin yang cerdas tidak akan menerima kepemimpinan 

itu kecuali dengan ekstra hati-hati dan senantiasa akan mempeprbaiki dirinya, 

keluarganya dan semua yang menjadi tanggungannya. Para salafus sholih banyak 

yang menolak jabatan sekiranya ia khawatir tidak mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik. 

Pemimpin dalam level apapun akan dimintai pertanggungjawabannya 

dihadapan Allah atas semua perbuatannya disamping seluruh apa yang terjadi 

pada rakyat yang dipimpinnya. Baik dan buruknya prilaku dan keadaan rakyat 

tergantung kepada pemimpinnya. Sebagaimana rakyat juga akan dimintai 

pertanggungjawabannya ketika memilihseorang pemimpin. Bila mereka memilih 

pemimpin yang bodoh dan tidak memiliki kapabilitas serta akseptabilitas sehingga 

kelak pemimpin itu akan membawa rakyatnya ke jurang kedurhakaan rakyat juga 

dibebani pertanggungjawaban itu. 
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Seorang penguasa tidak akan terlepas dari beban berat tersebut kecuali bila 

selalu melakukan kontrol, mereformasi yang rusak pada rakyatnya , 

menyingkirkan orang-orang yang tidak amanah dan menggantinya dengan orang 

yang sholeh. Perrtolongan allah tergantung niat sesuai dengan firman Allah: 

ُ ثُِكلِّ َشْيٍء َعلِينٌ  َّللاَّ َّ ِِْد قَْلجََُ  ِ يَ َهْي يُْؤِهْي ثِبَّللَّ َّ  ِ  (11)َهب أََصبَة ِهْي ُهِصيجٍَخ إَِلَّ ثِئِْذِى َّللاَّ

Artinya :“Barangsiapa yang beriman kepada Allah akan ditunjuki hatinya 

danAllah Maha Mengetahui ats segala sesuatu” (At Taghobun 11). 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 
Masalah 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. ENDAH 

SETRIYORINI(2013) 

Analisis 

pelayanan 

penerbitan 

Surat izin 

Mendirikan 

Bangunan 

(IMB) di 

Badan 

Pelayanan 

terpadu  dan 

Penanaman 

modal Kota 

Dumai 

Bagaimana 

pelayanan dan 

hambatan apa 

saja dalam 

pelayanan 

penerbitan 

surat izin 

mendirikan 

bangunan 

(IMB) di 

Badan 

pelayanan 

terpadu dan 

penanaman 

Modal Kota 

Dumai. 

Hasil penenlitian 

menunjukkan 

bahwa dalam 

proses pelayanan 

ditemukan 

adanya faktor 

yang 

menyebabkan 

adanya 

keterlambatan 

penerbitan Surat 

Izin Mendirikan 

Bangunan yaitu 

faktor aturan dan 

faktor 

kemampuan 

2. NOVIKA NINGSIH 

(2014) 

Analisis 

kinerja 

pegawai dalam 

pelayanan 

penerbitan 

Surat Izin 

Usaha 

Perdagangan 

(SIUP) pada 

Badan  

Pelayanan 

Terpadu dan 

Penanaman 

Bagaimana 

kinerja 

pegawai dan 

faktor apa saja 

yang 

menghambat 

kinerja 

pegawai 

dalam 

pelayanan 

penerbitan 

Surat Izin 

Usaha 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Kurangnya 

jumlah pegawai 

sehingga 

menyebabkan 

kurangnya 

kualitas kinerja 

pegawai dalam 

melaksanakan 

tugasnya dalam 

penerbitan surat 
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No Nama Judul 
Masalah 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Modal Kota 

Pekanbaru 

Perdagangan 

(SIUP) pada 

Badan 

Pelayanan 

Terpadu dan 

Penanaman 

Modal Kota 

Pekanbaru 

izin usaha 

perdagangan. 

Dan masih 

ditemukannya 

penerbitan Surat 

Izin Usaha 

Perdagangan 

(SIUP) yang 

selesai tidak 

tepat waktu 

yakni selama 3-5 

hari kerja. 

3 MELSA PITRIANA 

(2016) 

Peranan Badan 

Pelayanan 

Terpadu dan 

Penanaman 

Modal 

(BPTPM) 

dalam 

melaksanakan 

pelayanan 

publik dengan 

system 

pelayanan Satu 

Pintu di Kota 

Pekanbaru 

Bagaimana 

peranan 

Badan 

Pelayanan 

Terpadu dan 

Penanaman 

Modal 

(BPTPM) 

dalam 

melaksanakan 

pelayanan 

publik dengan 

system 

pelayanan 

Satu Pintu di 

Kota 

Pekanbaru? 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa semua 

system pelayanan 

pelayanan satu 

pintu yang 

diterapkan di 

Badan Pelayanan 

Terpadu dan 

Penanaman 

Modal Kota 

Pekanbaru sudah 

berjalan dengan 

baik. 
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2.11 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka 

penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 109 

tahun 2016 

Sosialisasi 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Perencanaan  Pelaksanaan  

Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Badan 

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 

dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 

di Kota Pekanbaru 


