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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur 

negara/pemerintah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang 

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-

prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik. Selain itu, masyarakat 

menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam 

menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehigga tercipta 

pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods dan public 

service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan good 

governance itu adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan 

pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama 

penyelenggaraan pemerintahan, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan 

masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang 

wajar dan harus direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang 

terarah pada terwujudnya good governance. 

Sebagaimana diketahui bahwa governance (pemerintahan) adalah 

merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan 

penyediaan public good dan public service sedangkan praktek terbaik nya disebut 

good governance (pemerintahan yang baik). Wujud good governance adalah 
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penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta 

transparan, responsif, efisien dan efektif. Oleh karena good governance meliputi 

sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkannya juga merupakan upaya 

penyempurnaan pada sistem administrasi negara secara menyeluruh. 

Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan 

baik, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak baik aparatur 

pemerintah maupun masyarakat. Good governance yang efektif juga menuntut 

adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos 

kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah merupakan tantangan 

tersendiri (Sedarmayanti, 2003).  

Otonomi daerah identik dengan bergesernya pusat-pusat kewenangan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat ke 

daerah, maka konsekuensi logis dari pergeseran tersebut harus dibarengi dengan 

meningkatnya penerapan good governance di daerah. Dalam rangka itu maka 

seluruh jajaran instansi pemerintah daerah, termasuk pemerintah kecamatan 

dituntut untuk secara sungguh-sungguh mempraktekan  prinsip-prinsip good 

governance. 

Dalam rangka mewujudkan sasaran atau tujuan yang diinginkan 

pemerintah pusat tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good 

governance di daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah, maka di bentuk 

peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah 

terhadap organisasi perangkat daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 
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Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa“ dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah  yang terdiri dari 

unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan koordinasi, diwadahi dalam 

sekertariat, unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur 

perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala 

daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 

spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis, serta unsur pelaksanaan urusan daerah 

yang diwadahi dalam dinas daerah”. Peraturan pemerintah ini dimaksudkan 

memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah untuk berperan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan good 

governance. 

Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah yang baru telah terjadi 

perubahan dalam kedudukan, kewenangan serta tugas dan fungsi pemerintahan 

kecamatan. Kalau dalam era sebelumya kecamatan berkedudukan sebagai wilayah 

administrasi pemerintahan, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini berubah 

statusnya menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota; 

dengan kata lain, pemerintah kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat 

wilayah” dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi “perangkat 

daerah” dalam rangka asas desentralisasi (Penjelasan Umum UU.No.32 Tahun 

2004). 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 

tentang pemerintahan kecamatan, dijelaskan pemerintahan kecamatan “merupakan 
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wilayah kerja camat yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten / Kota 

sebagai perpanjangan tangan tugas pemerintah kabupaten”.  

Lebih lanjut disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan adalah 

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah kabupaten yang diberikan 

wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah dengan melaksanakan tugas-

tugas yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008). 

Tabel 1.1 

Daftar Nama Kecamatan Dalam Kabupaten Pelalawan 

 

No Nama Kecamatan 

1. Kecamatan Bunut 

2. Kecamatan Langgam 

3. Kecamatan Kerinci 

4. Kecamatan Pangkalan Kuras 

5. Kecamatan Pangkalan Lesung 

6. Kecamatan Ukui 

7. Kecamatan Kuala Kampar 

8. Kecamatan Kerumutan 

9. Kecamatan Teluk Meranti 

10. Kecamatan Pelalawan 

11. Kecamatan Sei Kijang 

12. Kecamatan Bandar Petalangan 

Sumber : Badan Pusat Statistik Pelalawan 2018 

 

Selain itu, pemerintah kecamatan juga mengemban menyelenggarakan 

tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi : mengkoordinasikan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan 

penegakan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan pemerliharaan 



5 
 

 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat 

yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa atau kelurahan. 

Pemerintah kecamatan harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu 

mendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah di kecamatan. Di 

samping itu pemerintah kecamatan merupakan salah satu aspek yang dianggap 

penting dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja aparatur 

pemerintah kecamatan.     

Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lesung sesuai dengan visi misinya 

yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia pegawai kantor camat pangkalan 

lesung, mewujudkan sarana dan prasarana yang baik dan memadai, dan 

mewujudkan metode kerja yang cepat dan tepat. Hal ini berarti pemerintah 

kecamatan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan good governance di 

Kecamatan Pangkalan Lesung. 

Tabel 1.2 

Nama Kelurahan/Desa Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan 

No Nama Kelurahan / Desa 

1. Desa Genduang 

2. Desa Rawang Sari 

3. Desa Sari Makmur 

4. Desa Mulia Subur 

5. Desa Mayang Sari 

6. Desa Sari Mulya 

7. Desa Dusun Tua 

8. Kelurahan Pangkalan Lesung 

9. Desa Tanjung Kuyo 

10. Desa Pesaguan 

Sumber : Badan Pusat Statistik Pelalawan 2018 
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Berdasarkan pengamatan kondisi birokrasi di Kecamatan Pangkalan 

Lesung pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum optimal, antara lain 

dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik menyangkut 

prosedur, kepastian, tanggungjawab, moral petugas, serta masih kurang 

profesionalismenya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai penghambat 

pelaksanaan tugas-tugas dan pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut 

dikarenakan masih lemahnya manajemen internal di berbagai instansi pemerintah 

ditandai dengan masih lemahnya sistem koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi kinerja, kebijakan dan program pembangunan, yang berpengaruh kepada 

kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik. Masih belum tertatanya sistem 

pencatatan registrasi vital kependudukan yang berakibat pada penyalahgunaan 

identitas ataupun pembuatan identitas ganda. Dan masih terbatasnya dukungan 

sarana dan prasarana serta profesionalitas operator pelayanan publik.  

Tabel 1.3 

Pelayanan Administrasi Publik Kecamatan Pangkalan Lesung 

 

No Bentuk Pelayanan 2018 

Lama Pelayanan Pelayanan Prima 

1. Kartu Keluarga 4 minggu 2 minggu 

2. Kartu Tanda Penduduk 4 minggu 2 minggu 

3. Surat Keterangan Ahli Waris 5 minggu 2 minggu 

4. Surat Izin Usaha Mikro Kecil 6 minggu 3 minggu 

5. Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian 

6 minggu 3 minggu 

Sumber : Data Kecamatan 2018 
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Dalam melaksanakan perannya dalam mewujudkan pemerintah yang baik, 

pihak pemerintah kecamatan harus terlebih dahulu melihat semua faktor 

kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta 

hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintah 

haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di 

kecamatan yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu 

keadaan yang menggambarkan good governance di Kecamatan Pangkalan Lesung 

Kabupaten Pelalawan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, peneliti 

tertarik meneliti tentang “ PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE 

DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT 

PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN” 

1.2 Rumusan Masalah 

Konsep Good Governance memiliki cakupan yang sangat luas oleh karena 

itu peneliti membuat batasan terhadap Good Governance dalam penelitian ini. Hal 

ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus, sehingga dapat 

dihasilkan penelitian yang lebih mendalam.  

Penulisan skripsi ini hanya akan membahas Good Governance pada 

penciptaan partisipasi, transparansi, responsif, efektiv dan efisien dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Camat Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan. 

Berdasarkan dari uraian diatas maka, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:  
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1. Bagaimana Penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan 

pelayanan publik di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan? 

2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menghambat penerapan prinsip good 

governance dalam pelayanan publik di Kantor Camat Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan prinsip good governance 

dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Camat Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan? 

2. Untuk mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menghambat 

penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor 

Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?  

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai komitmen 

penerapan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pelayanan publik 

di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 
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Bagi penulis, dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama ini 

dan sekaligus bermanfaat sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat:  

Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam membuat kerangka ilmiah. 

Sebagai perbandingan bagi penelitian yang serupa dimasa yang 

akan datang dan segala pemanfaatan dari tulisan ini.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan 

penelitian yang terdiri dari : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini berisikan defenisi, konsep, teori-teori referensi 

yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi, 

pandangan islam, kajian terdahulu, defenisi konsep, 

indikator dan sub indikator dan kerangka teori. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sample, dan metode analisa. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan  tentang  propil dari daerah, sejarah 

organisasi, struktur organisasi, visi dan misi organisasi. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam  bab ini memuat hasil dari penelitian dan bagian 

pembahasan  yang menginterpretasikan hasil dari analisis 

data. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari analisis dan 

pembahasan serta saran yang diberikan berhubungan 

dengan pembahasan penelitian. 

 

 


