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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah warga negara yang berhak atas pelayanan tertentu dari

pemerintah. Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2008:95)

setiap warga negara tidak akan pernah bisa menghindar dari hubungan dengan

birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-

satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai

peraturan dan kebijakan menyangkut masyarakat dan setiap warga negara. Itulah

sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut

tanggungjawab moral yang tinggi.Setiap warga negara, sejak masih berada di

dalam kandungan hingga meninggal dunia, harus berurusan dengan birokrasi

pemerintah.Begitu luas ruang lingkup pelayanan publik yang diselenggarakan

oleh pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa

intervensi birokrasi melalui pelayanan publik itu absah adanya.

Menurut Erwan Agus Purwanto dalam Agus Dwiyanto (2008:173) tidak

dapat dipungkiri, baik di negara maju maupun negara berkembang, birokrasi

pemerintah masih mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal

ini dapat dilihat dari berbagai peran yang dimainkan oleh birokrasi pemerintah;

mulai dari peran mengatur kehidupan masyarakat (regulative), melindungi

masyarakat (protective), mendistribusikan sumberdaya yang terbatas dari

kelompok yang mampu ke kelompok yang kurang mampu (redistributive),
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memberikan subsidi agar masyarakat mau melakukan kegiatan yang diinginkan

pemerintah (distributive), sampai pemberian pelayanan publik (public service).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik

merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan

seluruhpenduduk dan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. Dalam

rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan,

efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan

yang baik (Good Governance). Oleh karenanya daerah diharapkan memiliki

prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah

sebagaipenyelenggara pelayanan berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”.

Menurt AG. Subarsono dalam Agus Dwiyanto (2008:135) Wajah dan

sosok birokrasi sudah sepantasnya mengalami perubahan dari birokrasi yang

otoriter ke arah birokrasi yang lebih demokratis, responsif, transparan, dan non-

partisan.Krisis kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam menyelenggarakan

layanan publik nampaknya masih ada di era reformasi saat ini. Fenomena

buruknya pelayanan publik masih banyak dijumpai dalam pelayanan perijinan,

non perijinan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.Walaupun era reformasi di

Indonesia berlangsung mulai tahun 1997, tetapi kualitas pelayanan publik tetap

tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Karena itu, tuntutan-tuntutan

terhadap para birokrat seringkali muncul sehubungan dengan kurangnya

perhatian para aparatur birokrasi pemerintah dalam proses pelayanan publik. Para

pegawai tidak merasa terpaggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki
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prosedur kerja karena alasan egois yang sederhana, yaitu mereka menolak adanya

perubahan.Serta prosedur yang berbelit-belit dan biaya pelayanan yang mencekik

itu seringkali ditunggangi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan

kelompok.

Kelambanan pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh kurang

baiknya cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih banyak

masyarakat yang mengalami kekecewaan terhadap pelayanan yang mereka terima

dari birokrasi publik. Di dalam proses penyelenggaraan layanan publik seringkali

dijumpai adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh warga pengguna

layanan untuk diberikan kepada petugas agar dapat memperoleh produk atau jasa

pelayanan. Hal ini menyebabkan harga pelayanan publik menjadi semakin tinggi,

atau menjadi berbiaya padahal seharusnya tanpa biaya atau gratis. Masih terdapat

banyak faktor lain yang menyebabkan buruknya tata kerja dalam birokrasi

pelayanan publik pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik terlalu

berorientasi kepada kegiatan dan pertaggungjawaban formal.

Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan

mengoptimalisasi peran kecamatan. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin

oleh camat perlu diperkuat dari aspek prasarana, sistem administrasi, keuangan

dan kewenangan bidang pemerintahan. Kewenangan kecamatan tertuang pada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian telah direvisi menjadi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut

Samodra Wibawa dalam Agus Dwiyanto (2008:67) banyak Kabupaten/Kota yang

berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengembangkan unit
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pelayanan terpadu atau mendelegasikannya pada kecamatan sehingga proses

perijinan dan non perijinan lebih cepat dan mudah.

Menyadari hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan

sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN merupakan sebuah inovasi

sederhana namun memberikan manfaat yang besar, selain mempermudah

masyarakat memperoleh pelayanan, juga memperbaiki citra dan legitimasi

pemerintah daerah dimata masyarakat. PATEN adalah penyelenggaraan

pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari

permohonan hingga ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat,

satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan.

Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi sejumlah

persyaratan yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis.Bila ke-3 syarat

itu dipenuhi maka kecamatan itu dapat menyelenggarakan PATEN.

Mengingat sangat besarnya manfaat penyelenggaraan PATEN inilah,

maka Gubernur Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun

2012 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Diharapkan pada

tahun 2014 nanti seluruh kecamatan di Provinsi Riau sudah menerapkan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sehubungan dengan hal

tersebut untuk Provinsi Riau ada 7 Kabupaten yang berhasil menerapkan PATEN

yakni Kabupaten Siak, Dumai, Pekanbaru, Rohul, Kuansing, Bengkalis, dan

Pelalawan.
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Dari 7 Kabupaten/Kota, Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah

yang telah melaksanakan kebijakan PATEN sesuai dengan Amanat Menteri

Dalam Negeri. Secara substantif Pemerintah Kabupaten Siak telah memiliki

landasan hukum untuk implementasi kebijakan PATEN yaitu dengan adanya

Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan

Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standar

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN dilaksanakan di Kabupaten Siak

pada tahun 2012. Dimana pelaksanaannya dilakukan dengan sosialisi serta

pelimpahan wewenang sebanyak 74 perizinan yang langsung dikelola kecamatan

tanpa harus melalui persetujuan kabupaten. Perizinan tersebut dibuat dengan limit

waktu penyelesaian yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur standar

operasi yang ditetapkan. PATEN yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Siak tidak sekedar memberikan pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada

warga dan dunia usaha. Melainkan sebuah komitmen dari pemerintah untuk

memutus rantai birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan

Penerapan PATEN di Kabupaten Siak dimulai di kantor Kecamatan

Tualang, pada 16 Januari 2012 lalu. Camat dituntut mewujudkan pelayanan

prima dan menerapkan standard operating procedure (SOP) yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional dan

Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Elektronik (e-PATEN) Di Kabupaten Siak. Peningkatan kualitas

pelayanan semakin hari harus semakin baik. Sebab, pelayanan adalah tugas
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pemerintah. Pegawai kecamatan tentu harus memahami betul tugas dan fungsinya

terhadap pelayanan publik. Adapun kegiatan pelayanan administrasi terpadu

kecamatan (PATEN) pada kantor camat Tualang Kabupaten Siak yaitu :

Tabel 1.1 Bentuk Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanPada Kecamatan
Tualang

LOKET
Bentuk Pelayanan

Perizinan Non perizinan
1 Pelayanan kartu keluarga (KK)

2

1. Pelayanan penerbitan kartu
tanda penduduk (KTP)

2. Pelayanan penerbitan kartu
identitas penduduk musiman

3. Pelayanan penerbitan kartu
calon penduduk

3

1. Izin hotel melati
2. Izin perkemahan
3. Izin pondok wisata
4. Izin restoran
5. Izin rumah makan
6. Izin mini market non

waralaba
7. Izin warung kelontong
8. Izin optikal
9. Surat izin usaha perdagangan

(SUIP) klasifikasi kecil
<200.000.000

10. Tanda daftar gudang (TDG),
perusahaan perorangan (PO),
bentuk usaha lainnya (BUL)

11. Surat izin tempat usaha
(SITU) nilai investasi
5.000.000,- SD 200.000.000,-
berdasarkan ≤ 150 M2

12. Izin pemasangan reklame
(ccc)

13. Izin usaha rental video,
warnet dan sejenisnya.

1. Rekomendasi lokasi
pelaksanaan proyek
pembangunan

2. Rekomendasi pengendalian
usaha peternakan, perikanan,
dan pertanian

4

1. Izin rekreasi dan hiburan
umum

2. Izinmendirikan bangunan
(IMB) ≤150 M2

1. Pemberian IMB rumah tempat
tinggal 1 lantai ≤150 M2 (yy)

2. Rekomendasi surat keterangan
domisili usaha industri
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3. Izin gangguan usaha (52)
jenis

4. Izin lokasi perumahan,
perkantoran, perusahaan

perdagangan
3. Rekomendasi pemberian izin

penggunaan spectrum radio

5

1. Pelayanan surat keterangan
ganti kerugian (SKGR)

2. Blangko SKGR

6

1. Rekomendasi izin operasional
sekolah

2. Rekomendasi sekolah swasta
untuk berubah status menjadi
negeri

3. Rekomendasi tempat
bangunan unit sekolah baru

4. Rekomendasi izin pendaftaran
lembaga swadaya masyarakat
bergerak dalam bidang sosial

5. Rekomendasi izin kursus ∕
keterampilan

6. Rekomendasi izin pendirian
pendidikan prasekolah dan
pendidikan dasar
olehmasyarakat

7. Rekomendasi izin pendaftaran
usaha kecil

8. Rekomendasi surat keterangan
domisili koperasi

7

1. Rekomendasi riset
2. Proposal
3. Surat ahli waris
4. Surat pindah
5. Surat keterangan ridak mampu

(SKTM)
6. Legalisir
7. Surat tanggungan
8. Rekomendasi akte kelahiran ∕

pernikahan.

Sumber: Kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak2017.
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Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Tualang memiliki 7 Loket/ Meja

Layanan yang setiap meja memiliki kegiatan tersendiri dalam melayani

kebutuhan masyarakat baik dibidang perizinan maupun non perizinan. Adapun

jenis pelayanan PATEN di Kecamatan Tualang terdiri dari 13 Jenis Perizinan dan

16 Jenis Non Perizinan.

Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan, baik sebagai

objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

Sebagaimana diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan

modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti

bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber

potensial yang menggerakan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Kecamatan Tualang memiliki jumlah penduduk yang terbesar bila dibandingkan

dengan jumlah penduduk kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Siak.

Camat dibantu oleh staf-stafnya yang dalam hal ini para stafnya

bertanggungjawab kepada camat. Berhasil atau tidaknya suatu tugas camat akan

dipengaruhi oleh kemampuan pegawainya dalam menjalankan fungsinya

sehingga pelayanan yang diberikan oleh aparatur Kecamatan Tualang terhadap

masyarakat dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal

tersebut diatas, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak mempunyai Struktur

Organisasi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Struktur Organisasi di Kantor Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak

NO URAIAN JUMLAH
1. Camat 1
2. Sekretaris Camat 1
3. Kasubbag Keuangan Dan Kepegawaian 6
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beserta Stafnya
4. Kasubbag Umum dan Perencanaan beserta

Stafnya
4

5. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan beserta
Stafnya

8

6. Kasi Tramtib 3
7. Kasi PMD 3
8. Kasi Kessos 4

JUMLAH 30
Sumber: Kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2017

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui jumlah pegawai pada kantor

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak cukup memadai, namun dalam pelaksanaan

tugasnya masih belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya tugas

bidang pemerintahan dan pelayanan yang tidak selesai pada waktunya.

Berdasarkan observasi, terlihat tingkat pendidikan yang cukup tinggi pada

kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Pendidikan merupakan salah satu

dasar dalam rangka mengetahui kemampuan diri dari setiap pegawai dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Pendidikan dari setiap pegawai diperoleh

pegawai melalui jenjang pendidikan formal. Sebagaimana tergambar pada tabel

berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SLTA 8
2 DIII 1
3 S1 19
4 S2 2

Jumlah 30
Sumber: Kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2017

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, bahwa jenjang pendidikan pegawai pada

kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah cukup tinggi, dapat dilihat dari

30 pegawai lulusan S2 hanya 2 orang, S1 sebanyak 19 orang, D3 hanya 1 orang,
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dan selebihnya lulusan SLTA. Dengan jenjang pendidikan yang cukup tinggi ini

seharusnya pegawai dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada

masyarakat dan dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu.

Dengan telah dilaksanakannya Kebijakan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang, mau tidak mau kecamatan

tualang harus mapan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyrakat serta dengan mencerminkan kualitas pelayanan yang diharapkan

dalam Program PATEN ini. Tugas dan fungsi kecamatan mencakup

perpanjangan tangan kabupaten dalam pengurusan administrasi bagi masyarakat

desa dan kelurahan sekitarnya artinya melayani segala kebutuhan masyarakat.

Namun pada kenyataan di lapangan, dapat terlihat bahwa pelayanan yang

diberikan oleh petugas pelayanan belum sepenuhnya mencerminkan pelayanan

yang berkualitas dan masih belum mampu memberikan pelayanan yang prima

kepada masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya tugas bidang

pemerintahan dan pelayanan yang tidak selesai pada waktunya, sebagaimana

tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Tugas-Tugas Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Yang Selesai
Dan Yang Seharusnya Selesai di Kantor Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak

Sumber: Kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2017

No Tugas bidang Pemerintahan Waktu Maksimal Selesai
1. Pengurusan akte kelahiran 3 hari 30 hari
2. Mengurus surat kemiskinan

dan rujukan
1 hari 3 hari

3. Legalisir 1 hari 3 hari
4. Rekomendasi Riset 1 hari 7 hari
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Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat diketahui tugas bidang pemerintahan

dan pelayanan di Kecamatan Tualang dalam pengurusan non perizinan

penyelesaiannya tidak tepat waktu. Data di atas didapat dari pernyataan zulkifli

selaku masyarakat yang melakukan pelayanan, mengatakan bahwa :

“Pengurusan bidang non perizinan di Kantor Camat Tualang Kabupaten

Siak belum berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam

Program PATEN, dan waktu penyelesaian tidak sesuai dengan yang telah

ditetapkan, disebabkan karena aparatur yang sulit untuk ditemui dan tidak

berada ditempat saat pengurusan”.

Seharusnya dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tualang ini sudah

harus mencerminkan kualitas pelayanan yang disebutkan dalam maksud

penyelenggaraan PATEN didalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 karena,

dengan telah lamanya PATEN di terapkan di Kecamatan Tualang yakni selama

kurang lebih 5 tahun lamanya. Seharusnya pihak kecamatan telah berhasil

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada lagi terjadi kekecewaan

masyarakat terhadap pelayanan yang kurang baik dari pemerintahan kecamatan

dalam hal ketepatan waktu, sikap petugas yang masih belum mempunyai sifat

melayani. Berdasarkan uraian diatas, maka ditemukan permasalahan yang sering

terjadi dalam proses pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada Kantor

Camat Tualang Kabupaten Siak, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya tugas-tugas bidang pemerintahan yang tidak siap pada waktunya.

2. Masih kurangnya pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Kurang disiplinnya para aparatur birokrat sehingga masyarakat yang
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berurusan harus menunda karena aparatur birokrasi tidak ada ditempat.

4. Masih kurangnya sifat “melayani” dari pegawai.

Berdasarkan keterangan dan gejala yang terjadi seperti yang diterangkan

di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut“Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Peningkatan Kualitas

Pelayanan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

2. Bagaimana Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

3. Apa saja Hambatandalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

2. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

3. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan

wawasan yang lebih lengkap dan mendalam mengenai Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Peningkatan Kualitas

Pelayanan sehingga dapat memberikan kontribusipengetahuan terutama

dalam dunia pendidikan.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat meambah wawasan dan pengetahuan

serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk mendalami dan

mendekatkan teori yang diterima.

3. Bagi Kecamatan Tualang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan

kepada kecamatan agar dapat mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan

yang semakin baik kepada publik.

4. Bagi UIN Suska Riau

Penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang

relevan khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan yang

terdiri dari:
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BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori atau

konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat

mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel

dan analisa data yang telah dikumpulkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat

dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian,

karakteristik dan demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang

Pelaksanaan PATEN dalam peningkatan kualitas pelayanan di

Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian setta

kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agas bisa

lebih baik lagi kedepannya.


