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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah 

daerah. Sesuai dengan UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/ kota 

yang mempunyai pemerintahan sendiri. 

Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya terdapat dipusat saja. 

Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 

yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menegaskan daerah sebagai daerah otonom yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, keuangan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Sedangkan peraturan daerah selanjutnuya disebut Perda adalah peraturan 
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daerah propinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya Peraturan 

Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan bupati sebagai pelaksanaan kerja dari 

peraturan daerah. Adapun arti penting otonomi bagi daerah yakni daerah diberikan 

kebebasan untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki daerah tersebut. sehingga dengan adanya otonomi daerah, daerah dapat 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki daerah tersebut. 

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

merupakan instrument manajemen pembangunan daerah. Aspek-aspek dalam 

manajemen pembangunan daerah terwadai dalam satu atau beberapa OPD. 

Penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, pengawasan 

diwadai dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadai dalam bentuk badan, 

unsure penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik 

diwadai dalam lembaga teknis daerah, sedangkan aspek pelaksana unsure daerah 

diwadai dalam satuan kerja. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

menentukan kinerja pada setiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang 

pada gilirannya menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan 

rakyat daerah. 

Saat ini, daerah harus melakukan penataan ulang organisasi perangkat 

daerah, seperti yang di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi  Perangkat Daerah. Arahan ini merupakan peluang untuk 

tidak sekedar membentuk dan merumuskan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) tetapi juga mengatur tata kerja di dalam Organisasi Perangkat 
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Daerah (OPD) dan tata hubungan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Idealnya, penataan organisasi perangkat daerah harus dapat menghasilkan 

perangkat daerah yang efisien, efektifan rasional sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integritas, 

sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan 

daerah. 

Kebijakan penataan kelembagan merupakan sebuah tahapan krusial dalam 

proses pelaksanaan pemerintah daerah. Format kelembagaan pemerintah daerah 

akan menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan dalam rangka 

pemberian pelayanan public bagi amsyarakat. Dalam terbentuknya Satuan 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) akan diikuti dengan penyusunan uraian gutas Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang mengacu kepada peraturan kewenangan yang telah ditetapkan oleh 

pemrintah pusat. 

Sayangnya, terdapat indikasi bahwa penataan kelembagaan baik ditingkat 

provinsi maupun kabupaten/ kota sering dilakukan tergesa-gesa dengan orientasi 

dan pendekatan yang sangat beragam, bahkan tanpa disertai pertimbangan dan 

pengkajian yang matang. Di berbagai daerah, sering terjadi perubahan dan 

penggantian peraturan daerah tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 

yang masih berusia muda antara 1 sampai 3 tahun. Perombakan yang terburu-buru 

atau asal-asalan seperti ini, bisa dikatakan sebagai kebajikan yang tidak matang 

(immature policy), sehingga kemampuan lembaga publik untuk menghasilkan 

kinerja yang menjadi sangat diragukan. Disisi lain, keberanian daerah untuk 

melakukan perombakan organisasi dengan frekuensi yang tinggi berdasarkan 
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prinsip trial and error, dikhawatirkan akan menghabiskan energy pemerintah 

daerah sekaligus menjauhkan daerah dari hakekat dan filosofi desentralisasi 

sendiri. 

Tugas pemerintah salah satunya adalah mengatur setiap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD), salah satunya adalah kelurahan. Ini tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan. Untuk 

mengaturnya dikeluarkanlah Peraturan Dearah Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dan untuk 

pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 tahun 

2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan.  

Pada Bab III Pasal 3 Ayat 2 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi 

Nomor 44 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan, lurah 

mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan 

mengendalikan, mengevaluasi dan pelaoran penyelenggaraan pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum yang mencakup 

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. 

Pada Bab III Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 

tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan, lurah mempunyai 

fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum. 

2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

pemerintahan, pemberdayaan masayrakat, ketentraman dan ketertiban umum. 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas lurah. 
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4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 

7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kelurahan. 

9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi runag lingkup tugasnya 

dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan. 

10. Pembinaan tahap unit pelaksana teknis instansi pemerintah di walayahnya. 

11. Pengelolaan urusan sekretariat kelurahan 

12. Pelaksanaan urusan yang di limpahkan oleh bupati 

13. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kelurahan. 

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsi. 

Pada Bab III Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 

tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan, Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai fungsi: 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat 

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

pemberdayaan masyarakat 

3. Menyiapkan menyiapkan bahan pelaksaan kebijakan teknis pemberdayaan 

masyarakat 
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4. Menyiapkan bahan dan melaksakan fasilitasi dan koordinasi pelaporan 

perizinan, realisasi retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup 

tugasnya 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan 

UPTD/B di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kerjanya 

6. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemberdayaan 

masyarakat 

7. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

Pada Bab III Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 

tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan, Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

3. Menyiapkan bahan dan pelaksaan kebijakan teknis Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Menyiapkan bahan dan melaksakan fasilitasi dan koordinasi pelaporan 

perizinan, realisasi retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup 

tugasnya 
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6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan 

UPTD/B di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah 

kerjanya 

7. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksaan program ketentraman 

dan ketertiban umum 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

Dalam penelitian ini, mengingat banyaknya Bab dan Pasal di dalam 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Kelurahan maka peneliti hanya membatasi ruang lingkup kajian 

pada seksi pemerintahan. 

Pada Bab III Pasal 5 ayat 1 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan 

diterangkan bahwa saksi pemerintahan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Pada ayat 2 dalam 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Kelurahan di terangkan bahwa tugas seksi pemerintahan adalah 

penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang mencakup pengawasan, pelaksanaan tugas pembantuan, 

kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan dan kehutanan. 

Pada pasal 6 ayat 3 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan dijelaskan bahwa 

seksi pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pemerintahan 

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemerintahan 

3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemeirntahan. 

4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pemerintahan 

5. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemerintahan. 

6. Penyaiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemerintahan. 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Fenomena yang terjadi dilapangan terdapat pada Pasal 4 dalam Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Kelurahan yaitu penyiapan bahan pengkoordinasian tugas di seksi 

pemerintahan, dimana tahun 2017 terdapat 7 kegiatan pengkoordinasian  yang 

menjadi tugas dan fungsi seksi pemerintahan yaitu  

1. Pengkoordinasian dalam melaksanakan musyawarah kelurahan. 

2. Pengkoordinasian dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan 

3. Pengkoordinasian dalam pengelolaan data monografi kelurahan 

4. Pengkoordinasian penyajian data dibidang kependudukan  

5. Pengkoodinasian penyusunan laporan Pajak Bumi dan Bangunan 

6. Pengkoordinasian dalam pelayanan pertanahan.  

Berikut pelaksanaan ke 6 kegiatan penyiapan bahan pengkoordinasian 

tugas dan fungsi di seksi pemerintahan Kelurahan Pasar Taluk pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 1.1  Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Bahan Pengkooradinasian 

Tugas dan Fungsi di Seksi Pemerintahan Kelurahan Pasar 

Taluk Tahun 2017 

 

No Kegiatan Pelaksanaan Output 

1. Pengkoordinasian dalam 

melaksanakan musyawarah 

kelurahan 

Terlaksana Jadwal ada agenda 

musyawarah 

kelurahan 

2. Pengkoordinasian dalam 

pemberian pelayanan 

administrasi kependudukan 

Terlaksana Dokumen laporan 

layanan 

kependudukan 

3. Pengkoordinasian dalam 

pengelolaan data monografi 

kelurahan 

Tidak Terlaksana - 

4. Pengkoordinasian penyajian 

data dibidang kependudukan 

Tidak Terlaksana - 

5. Pengkoodinasian 

penyusunan laporan Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Terlaksana Laporan Pajak Bumi 

dan Bangunan  

6. Pengkoordinasian dalam 

pelayanan pertanahan 

Tidak Terlaksana - 

Sumber: Kantor Kelurahan Pasar Taluk, 2018 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keenam kegiatan koodinasi yang 

menjadi tugas seksi pemerintahan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan 

Pasar Taluk Tahun 2017 yang terealisasi pelaksanaannya 3 kegiatan koordinasi 

yaitu koordinasi dalam melaksankan musyawarah kelurahan dimana dalam hal ini 

seksi pemerintahan telah melakukan koordinasi dengan lurah dan seksi lainnya 

tentang penentuan jadwal dan agenda musyawarah kelurahan, kemudian 

koordinasi dalam  pemberian pelayanan administrasi kependudukan dimana seksi 

pemerintahan telah melakukan koordinasi dengan Kepala Lingkungan, RT dan 

RW serta koordinasi dengan Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya koodinasi dalam penyusunan 

laporan Pajak Bumi dan Bangunan dimana seksi pemerintahan telah melakukan 
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koordinasi dengan petugas pemungut dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

Pengkoordinasian dalam penyajian data kependudukan, pengelolaan data 

monografi kelurahan dan pelayanan pertanahan belum terlaksana di tahun 2017 

sehingga untuk profil Kelurahan Pasar Taluk tahun 2017 tidak dapat disusun 

karena datanya belum lengkap. Begitu juga dengan data kependudukan untuk 

Kelurahan Pasar Taluk data penduduk belum valid karena belum ada koordinasi 

yang dilakukan seksi pemerintahan dengan Lingkungan maupun RT/RW dan 

Dinas Kependudukan dalam validitas data penduduk. Sedangkan koordinasi 

dalam pelayanan pertanahan juga belum terlaksana pada tahun 2017, tidak adanya 

sengketa tanah menjadi salah satu alasan seksi pemerintahan tidak melakukan 

koordinasi, padahal tanah Kelurahan Pasar Taluk masih bermasalah terutama 

masalah tapal batas kelurahan dengan Desa Sawah, Desa Beringin dan Desa Koto 

Taluk yang belum ada penyelesaiannya. 

Dari fenomena di atas, diasumsikan tugas dan fungsi kelurahan itu belum 

berjalan sebagaimana mestinya. Dari situ penulis tertarik untuk meneliti mengapa 

tugas dan fungsi ini belum berjalan dengan baik. Padahal dalam menjalankan 

pekerjaan masing-masing organisasi secara baku sudah diatur didalam stuktur 

uraian tugas dan fungsi yang merupakan rangkaian dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang 

diuraikan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 tahun 2009 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan. Dalam penelitian ini, mengingat 

banyaknya Bab dan Pasal di dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 
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tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan maka peneliti 

membatasi ruang lingkup kajianhanya pada seksi pemerintahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kelurahan 

Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari fenomena-fenomena di atas, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kelurahan 

Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Kelurahan di Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kelurahan 

Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 
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2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas 

dan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi?. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis 

dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya dalam meneliti implementasi peraturan bupati kuantan singingi 

nomor 44 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi kelurahan. Dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan 

dalam pembahasan masalah implementasi. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan 

referensi bagi Kelurahan Pasar Taluk Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih 

memahami tugas dan fungsi kelurahan. 

3. Teknis 

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang ilmu 

administrasi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

implementasi peraturan bupati kuantan singingi nomor 44 tahun 2009 tentang 

penjabaran tugas dan fungsi kelurahan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I   : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis 

menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian. Dan diakhiri dengan penulisan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang 

relevan dengan judul penelitian sebagai landasan dalam 

skripsi. Selain itu juga berisikan kerangka berpikir dan 

konsep operasional 

BAB III : METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data dan analisi data. 

 

 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini dijabarkan tentang sejarah singkat lokasi 

penelitian, struktur organisasi dan akvititas yang 

dilakukan. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN 
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 Pada bab ini penulis mengemukakan tentang hasil 

penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


