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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam sebuah organisasi kehadiran sumber daya manusia menjadi 

penunjang utama agar dapat menggerakkan roda organisasi tersebut. Manusia 

merupakan sumber daya paling penting dalam suatu organisasi. Sumber daya 

manusia ini menunjang kelangsungan suatu organisasi dengan karya, bakat dan 

kreatifitas. Suatu organisasi yang memiliki teknologi canggih sekalipun tidak akan 

mampu mencapai tujuan organisasi tanpa adanya sumber daya manusia di 

dalamnya.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik pada pasal 1 menyatakan 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.  Dengan dibentuknya suatu kebijakan otonomi 

daerah, dengan undang-undang No 32 Tahun 2004. 

Tujuan dari UU tentang pelayanan publik dijelaskan pada pasal 3 dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang pelayan publik yaitu: 

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 

jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 
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2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak 

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korpasi yang baik. 

3. Terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 Demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat sehingga sering dijadikan indikator keberhasilan pemerintah juga 

dengan program reformasi nasional, tidak akan ada artinya bila pelayanan publik 

ternyata masih tidak efektif. Dalam rangka mewujudkan good governance dimana 

akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam 

penyelenggaran pemerintahan, maka pelayanan publik yang akuntabel yaitu 

pelayanan prima yang menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda.  

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 09 Tahun 2008 Organisasi dan 

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Pasal 3 Tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi, 

1. Camat mempunyai tugas melakasanakan kewenagan pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh Bupati Untuk menangani sebagian urusan 

otomi daerah. 

2. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga menyelenggarakan 

tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
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b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum. 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan  pemerintahan di 

tingkat kecamatan. 

e. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan. 

f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa atau kelurahan. 

Selain tugas sebagaiman dimaksud pada ayat 2 camat melaksanakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian otonomi daerah, yang meliputi aspek:   

1. Perizinan,  

2. Rekomendasi,  

3. Koordinasi 

4. Pembinaan  

5. Pengawasan 

6. Fasilitas  

7. Penetapan 

8. Penyelenggaraan 

9. Dan kewenangan lain yang dilimpahkan 
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Hal ini menyebabkan semakin kompleks dan beratnya  tugas aparatur 

pemerintah yang merupakan abdi negara adalah abdi masyarakat, Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam pelayanan 

kepada masyarakat. Dengan diberlakukanya Undang-undang tentang otonomi 

daerah secara langsung berdampak dan membawa implikasi terhadap 

penyelenggaraan pemerintah pada tingkat kecamatan, karena kecamatan 

merupakan lembaga pemerintahan yang berada dibawah pemerintahan kabupaten.  

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain 

masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan 

oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan 

pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti 

prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, 

kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya 

pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki 

konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik. 

Diharapkan aparat pemerintah di seluruh Indonesia melaksanakan pelayanan 

publik dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh mayarakat. Masih banyak 

yang harus di koreksi dari pelayanan publik di Indonesia ini dan tidak menutup 
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kemungkinan di wilayah Kecamatan Mandau yang menjadi salah satu dari 

pelaksana dari pelayanan publik. 

Kecamatan merupakan salah satunya lembaga pemerintahan yang paling 

dekat dengan masyarakat, pemerintahan kecamatan harus berusaha semaksimal 

mungkin dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam 

tertib  memberikan pelayanan agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam  

rangkain kegiatan administrasi ini.  Adapun usaha yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas pada dasarnya 

mencangkup sikap mental yang selalu berpandangan bahwa kehidupan hari ini 

lebih baik dari hari kemarin.  

Salah satu tugas kantor camat adalah  memberikan pelayanan terhadap, 

Surat Keterangan Tidak Mampu, pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

Surat Pindah Berdomisisili dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat 

Keterangan Tidak Mampu ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan 

perawatan dan pengobatan gratis di Puskesmas atau rumah sakit yang terdapat di 

lingkungan tempat mereka tinggal, khususnya bagi mereka yang belum memiliki 

jaminan kesehatan dalam bentuk apa pun. Di samping itu, Surat Keterangan Tidak 

Mampu juga bisa berfungsi untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatkan 

keringanan biaya pendidikan atau sekolah. Surat Keterangan Tidak Mampu juga 

bisa digunakan untuk keperluan lain yang memang membutuhkan surat 

keterangan ini.   

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah 

perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk 

http://any.web.id/soal/lingkungan
http://harga.web.id/jenis/edukasi
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membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 

bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 

berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan 

tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan. 

Pada suatu kondisi kita bisa dihadapkan dengan pilihan untuk berpindah 

dari tempat dimana kita tinggal selama ini. Surat Pindah Domisili Surat ini 

menjadi salah satu persyaratan agar kita diakui sebagai warga di wilayah baru 

yang nantinya akan kita tempati.  Seringkali seseorang dimutasi dari tempat kerja 

yang lama, tentunya kita juga harus berpindah domisili. Memiliki surat pindah 

domisili menjadi sebuah keharusan demi melengkapi berbagai administrasi yang 

diperlukan untuk pindah.  

Surat Izin Tempat usaha adalah surat untuk memperoleh izin sebuah usaha 

di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau 

kerugian kepada pihak-pihak tertentu.  Surat Izin Tempat Usaha juga mempunyai 

dasar hukumnya yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili daerah 

yang bersangkutan.  

Namun pada kenyataan berdasarkan data yang penulis dapatkan, pegawai 

kantor Camat Mandau belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat dalam pembuatan surat-surat izin, hal ini dapat dilihat dari 

waktu yang telah ditetapkan, tetapi masih terjadi keterlambatan dari waktu yang 

seharusnya dalam menyelesaikan surat izin mendirikan bangunan, izin tempat 

usaha dan surat pindah berdomisili dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.  
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      Tabel 1.1 

Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mandau Tahun 2018 

 

No 

 

Jenis Pelayanan 

Waktu Pelayanan yang di berikan 

Standar Waktu 

Pembuatan  

Waktu 

Penyelesaian 

1. 
Surat Pindah Berdomisili 1-3 Hari             10 Hari 

2. IMB 1-7 Hari     15 Hari 

3. 
Izin Tempat Usaha 1-7 Hari      14 Hari 

4. 
Surat Keterangan Tidak Mampu 1-3 Hari      10 Hari 

Sumber: Data  olahan peneliti 2018 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di kantor camat Mandau 

Kabupaten Bengkalis, yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat masih 

dinilai kurang efektif dan efisien terdapat gejala-gejala yang mendukung untuk 

diadakanya suatu rencana penelitian yaitu: 

1. Kinerja pegawai kantor camat yang ditetapkan untuk mengelola dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif.  

2. Pelaksanaan pelayanan yang diberikan pegawai pada kantor camat 

tidak merata, pegawai masih memilih-milih siapa yang terlebih dahulu 

diberikan pelayanan publik seperti masyarakat yang memiliki jabatan 

akan diproses cepat dan begitu sebaliknya. 

3. Masih kurangnya informasi yang diberikan oleh pegawai kantor camat 

yang diberikan kepada masyarakat yang mengurus surat-menyurat, izin 

dan administrasi lainya 
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Berdarsarkan standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN 

Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, sekurang-kurangnya melipuli: 

1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur peayanan 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/tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam 

proses pemberian playanan. 

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 publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku 

yang dibutuhkan. 

Menurut UU  No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Pasal 1 

menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
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rangka pemenuhan kebutuhan pelayananan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dan kemudian diatur dengan PERDA Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.  

Standar Operasional Prosedur Pelayanan: 

1. Surat Pindah Berdomisili,  waktu yang diberikan dalam pembuatan Surat 

Pindah Berdomisili 1-3 Hari kerja 

2. Izin Mendirikan Bangunan, Waktu yang diberikan dalam pembuatan Izin 

Mendirikan Bangunan 1-7 Hari kerja 

3. Izin Tempat Usaha, Waktu yang diberikan dalam pembuatan Izin Tempat 

Usaha 1-7 Hari Kerja 

4. Surat Keterangan Tidak Mampu, waktu yang diberikan dalam Pembuatan  

Surat Keterangan Tidak Mampu  1-3 Hari kerja 

Sebagai kejelasan mengenai tugas pegawai serta peraturan pegawai yang 

mengacu kepada pelayanan dapat dilihat pada Undang-undang pokok 

Kepegawaian No 43 Tahun 1999. Kemudian aparatur sipil negara diatur lebih 

spesifik dalam UU ASN No 5 Tahun 2014. Karena Pelayanan dalam setiap 

birokrasi khususnya kantor Camat Mandau merupakan cerminan yang 

memantulkan baik buruknya birokrasi kepada masyarakat, karena Kantor Camat 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang dekat dengan masyarakat dalam 

setiap pengurusan seperti , Surat Izin Mendirikan Bangunan, Surat Pindah 
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Berdomisili, Surat Keterangan Tidak Mampu serta Surat Izin Tempat Usaha dan 

surat-surat izin Rekomendasi lainya.  

Kasmir (2005:31), mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah 

kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan. 

Dalam meningkatkan pelayanan bukanlah hal yang mudah bagi birokrasi 

karena ada beberapa pendekatan-pendekatan tetang konsep pelayanan publik ini 

seperti, pendekatan Struktural fungsional yaitu bahwa lembaga-lembaga dan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan identitas suatu golongan  sebagai 

satu kesatuan mempunyai norma, cirri-ciri dan tata cara sendiri. Pendekatan ini 

membantu memahami sifat masyarakat. 

Pendekatan kultural atau kebudayaan berkaitan dengan cara pandangan 

manusia terhadap pelayanan publik, sehingga membentuk pola pikir dan pola 

hidup masyarakat. Dan pendekatan normatif yang memahami publik sebagai 

faktor utama terciptanya hukum, oleh karena itu hukum merupakan produk sosial 

apabila dikaitkan dengan pelayanan publik, upaya lembaga-lembaga negara 

melayanani masyarakat harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku. Sahya 

anggara (2012:49). 

Berdasarkan urain-uraian dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik 

untuk mengaji lebih dalam masalah yang dipaparkan sebelumnya mangka peneliti 

mengambil judul “Analisis Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Mandau 

Kabupaten Bengkalis”  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dikemukakan suatu rumusan masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana analisis pelayanan publik di kantor Camat Mandau 

Kabupaten Bengkalis? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelayanan publik di kantor Camat 

Mandau Kabupaten Bengkalis? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui analisis bagaimana pelayanan publik pada kantor 

Camat Mandau Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghabat pelayanan publik 

di kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk: 

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan penerapan 

serta pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh 

selama perkuliahan dan penelitian 

2. Bagi instasi dimana penulis menimba ilmu adalah untuk 

memberikan sumbangan pemikiran tentang analisis pelayanan 

publik pada kantor Camat Mandau di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syaif Kasim Riau dan sebagai sumber atau penambah 

referensi bahan penelitian bagi pihak-pihak lain untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi objek penelitian adalah untuk sebagai acuan agar dapat 

memperbaharui dan menjadi tolak ukur bagi instansi terkait. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan  

masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran 

sehubungan dengan pengertian dan penjelasan 

mengenai tertib administrasi pelayanan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian 

yang digunakan dan didalamnya menjelaskan 

mengenai desan penelitian. Lokasi dan jadwal 

penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengeumpulan data dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai 

lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis 
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dan sejarah dari Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis. 

 BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisikan temuan dan analisi dari 

hasil penelitian serta pembahasan tentang tertib 

administrasi pada pelayanan kantor Camat Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 

BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk 

memecahkan permasalahan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


