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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam struktur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah 

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 120 yang mengatakan bahwa "Kecamatan 

adalah salah satu dan perangkat daerah Kabupaten/Kota" yang mana penyelenggaran 

Pemerintahan di Kecamatan dilaksanaan oleh aparatur Kecamatan yang dipimpin 

langsung oleh seorang Camat. Dan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dalam pasal 221 menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk 

kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. 

Pada pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah mengatakan bahwa wilayah Kecamatan dipimpin langsung oleh 

Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang 

Bupati/Walikota untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah.  Dan pada UU 

No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 226 ayat 2 meyatakan 

bahwa pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan 

karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang 

bersangkutan. Pemerintah Kecamatan adalah salah satu organisasi Pemerintah yang 
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Pemerintah Kesatuan Republik 

Indonesia, yang memiliki kedudukan yang strategis, dalam arti merupakan ujung 

tombak penyelenggaraan Pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Dengan 

demikian Pemerintah Kecamatan diharapkan mampu melayani dan mematuhi 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat.  

Pemerintah Kecamatan merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang 

Camat selaku Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintah, 

pembangunan dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati. 

Selaku Kepala Wilayah, Camat mempunyai tugas secara umum memimpin dan 

membina penyelenggaraan roda pemerintahan di kehidupan masyarakat. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada pasal 31 

menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 

Kecamatan dilaksanakan oleh bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan pada pasal 15 menyatakan bahwa; 

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 
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e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan 

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek; 

a. Perizinan; 

b. Rekomendasi; 

c. Koordinasi; 

d. Pembinaan; 

e. Pengawasan; 

f. Fasilitasi; 

g. Penetapan; 

h. Penyelenggaraan; dan 

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan 

Dengan pedoman kerja Pemerintah Kecamatan telah ditetapkan tugas-tugas 

Camat sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya yakni membantu Walikota atau 

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. 
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Menurut Hardjito (2001;5) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial 

yang dikoordinasikan secara sadar yang memungkinkan anggota mncapai tujuan yang 

tidak dicapai melalui tindakan individu. Dalam hal pembinaan pelayanan umum 

pemerintah kecamatan harus mampu mengadakan pembinaan yang berencana dan 

terarah dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan umum. Salain itu kepada 

pemerintahannya diberikan bimbingan, arahan dan petunjuk untuk dapat 

melaksanakan tugas dan fungsi masing- masing sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

ada hambatan dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 ayat 7, 9, dan pada ayat 11 yang 

menjelaskan bahwa: 

1. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, 

dan/atau golongan. 

2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara. 

3. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 

Adapun sebagai landasan dari teori pembinaan yang dimasukan dalam 

penelitian ini menjadi pedoman dalam hal pembinaan yaitu PP 30 Tahun 1980 

tentang pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil disebutkan pada pasal 2 yaitu 

"Pembinaan jiwa Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan 

perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara 
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Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

Dalam hal ini tentu kita lihat pembinaan yang dilakukan oleh Camat atau 

Sekretaris Camat dalam melakukan hal pembinaan disiplin pegawai apakah kurang 

melakukan pembinaan atau sudah melakukan pembinaan, adapun upaya yang 

dilakukan oleh Camat atau Sekcam yaitu dengan pemberian hukuman atau sanksi 

yang dilakukan apa bila pegawai yang kurang disiplin namun hal ini berjalan hanya 

sebentar saja karena melihat jauhnya tempat tinggal pegawai dan kantor, sehingga 

Camat atau Sekcam memberi keringanan ±15 menit dari waktu yang ditentukan. 

Untuk melaksanakan itu pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat beserta 

pegawainya dituntut untuk mempunyai kualitas yang tinggi guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya serta berupaya untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, untuk itu diperlukan pemerintah yang benar-benar berfimgsai 

sebangai pelayanan masyarakat/publik servis dan bukan sekedar menjadi alat 

pemerintah. 

Disiplin bertujuan untuk menjamin ketaatan dalam mematuhi peraturan, 

menjamin suatu kondisi agar pegawai dapat melaksanakan pekerjaanya secara benar 

dan bertanggung jawab, memastikan agar sarana dan prasarana perusahaan 

dipergunakan dan dipelihara dengan baik, merespon partisipasi pegawai, serta pada 

akhirnya akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi sesuai dengan harapan 

suatu organisasi. 
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Berangkat dari gejala-gejala di atas rendahnya pelayanan umum kepada 

masyarakat yang diakibatkan oleh pegawai Kantor Kecamtan yang tidak disiplin 

sehingga banyak pekerjaan mereka yang terbangkalai, yang seharusnya urusan-urusan 

bisa selesai lebih cepat sekarang masyarakat sampai berulangkali datang ke Kantor 

Kecamatan Untuk melakukan Pengurusan. indikasi ini kurangnya pembinaan dari 

Camat, hal ini terlihat dari perilaku pegawai/bawahan: 

1. Masih ada pegawai yang tidak bertanggung jawab dalam bekerja dan kurang 

disiplin dalam bekerja. 

2. Masih ada pegawai Camat Koto Kampar Hulu yang lebih mementingkan 

kepentingan sendiri, karena pada saat jam kerja masih banyak terlihat 

pegawai yang berada di kantin atau di luar kantor. Sehingga masyarakat 

begitu lama menunggu untuk pengurusan di kantor Camat Koto Kampar 

Hulu tersebut. 

3. Tidak bersemangatnya Pegawai kantor Camat Koto Kampar Hulu dalam 

bekerja sehingga selalu terjadi penundaan terhadap pengurusan yang 

dilakukan masyarakat, menyebabkan masyarakat datang berkali-kali 

kekantor Camat Koto Kampar Hulu. 

4. Kurangnya pembinaan pengawasan Camat dalam mengatur kedisiplinan 

pegawainya, karena pada jam pulang kerja kantor pun pegawai masih 

banyak yang melanggar aturan, pegawai lebih sering pulang kantor sebelum 

waktu yang sudah di tentukan. 
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Fenomena-fenomena diatas menunjukan bahwa pembinaan terhadap pegawai 

yang bekerja dikantor Camat Koto Kampar Hulu kurang diberikan terhadap 

pegawainya. Ini bisa terlihat dari banyaknya pegawai di kantor Camat Koto Kampar 

Hulu yang tidak disiplin dalam bertugas sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas 

kerja pegawai akan sulit tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

pembinaan dengan judul: "Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di 

Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar". 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan suatu permaslahan 

pokok dalam penelitian ini yakni “Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pembinaan 

Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pengajuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Kantor Camat Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan hambatan dalam Implementasi Pelaksanaan 

Pembinaan Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi pemerintah kecamatan untuk 

meningkatkan pembinaan terhadap pegawainya agar pegawai disiplin 

dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Sebagi Bahan informasi atau pedoman bagi Camat dalam melakukan 

pembinaan terhadap pegawai yang berada di Kecamatan Koto Kampar 

Hulu. 

3. Hasil Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan sebagai 

pengembagangan ilmu pebgetahuan bagi pihak yang memerlukan. 

4. Penelitian ini berguna bagi peniliti berikutnya yang mau mengadakan 

penelitian yang sama. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam 6 (enam) bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I             :   PENDAHULUAN  

  Terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II            :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai 

dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian 

yang akan dilakukan. 

BAB III          :  METODE PENELITIAN   

  Berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan analisa data yang dikumpulkan. 

BAB IV       : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Bab ini berisikan tentang Keadaan Umum Kantor Camat Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Geografi, Demografi, Sejarah, 

kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Camat Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar serta Struktur Organisasi Kantor Camat 

Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Didalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang 

dilakukan. 

BAB VI         : PENUTUP  

  Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 


