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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Ilmu Administasi dan Administrasi Negara 

Secara stimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang 

terdiri dari dua kata yaitu “ad” dan “ministate” yang artinya “to serve”  yang 

dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Selanjutnya, menurut 

Domock dan Dimock (1978) kata administrasi itu berasal dari kata “ad” dan 

“minister” yang artinya “to serve”. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan (Pasolong: 2011). 

Dalam kajian ilmu administrasi, terdapat beberapa pengertian yang                

diajukan oleh para ahli ilmu administrasi di antaranya Leonard D. White dalam 

Pamuji (2014: 6) yang menyebutkan: “Administration is a process common to all 

groups efforts, public, or private, civil or military”, yang berarti administrasi 

adalah satuan proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik 

pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer. 

Sesuai dengan pedapat di atas, Siagian (2014: 3) mengatakan bahwa 

administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih 

yang didasarkan atas normalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Selanjutnya menurut The Liang Gie, administrasi adalah rangakaian 

kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Waldo, administrasi merupakan 
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rangkaian kerjasama manusia yang mempunyai derajat rasionalitas yang tinggi  

(Pasolong, 2011: 3). 

Kemudian Siagian (2014: 2), mendefisikan administrasi sebagai 

keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang 

didasarkan atas resionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sedangkan Pasolong (2011: 3) mendefinisikan administrasi adalah 

pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama 

untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administasi adalah 

seluruh proses kegiatan kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan 

bersama dalam suatu organisasi. 

Tujuan administrasi adalah 

1. Memberikan ikhtiar-ikhtiar informasi yang dianalisa mengenai aktivitas-

aktivitas operasional yang terdapat dalam perusahaan. 

2. Mengendalikan volume dan arus dana yang beredar. 

3. Membantu sistem pengendalian untuk manajemen perusahaan dan memberikan 

atau menyediakan infomasi keuangan. 

4. Memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan anggaran dasar perusahaan, 

undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian 

dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan data-data tertentu (P. Siagian, 2014: 

19). 

Fungsi administrasi adalah sebagai: 
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1. Alat bukti 

2. Alat perhitungan dan pertanggungjawaban 

3. Alat untuk menetapkan hasil-hasil operasional perusahaan 

4. Alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar 

peraturan undnag-udang dan peraturan pemerintah dan perjanjian dengan pihak 

ke tiga. (P. Siagian, 2014: 12). 

Prinsip administrasi menurut Fayol dalam Robbins (1994: 230) 

mengemukakan bahwa: 

1. Pembagian pekerjaan 

2. Wewenang 

3. Disiplin 

4. Kesatuan Komanda 

5. Kesatuan Arah 

6. Mengalahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum 

7. Pemberian upah 

8. Pemusatan 

9. Rentang kendali 

10. Tata tertib 

11. Keadilan  

12. Stabilitas 

13. Inisiatif 

14. Rasa Persatuan 

Seperti dalam definisi administrasi sebagaimana disebutkan di atas yang 

banyak di ungkap oleh para ahli, maka administrasi negara (publik) banyak juga 
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dikemukakan para ahli, diantaranya Waldo dalam Pasolong (2011: 7), yang 

mengemukakan bahwa administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari 

pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan.  

Chandler dan Plano dalam Keban (2004: 3) mengatakan bahwa 

administrasi publik (negara) adalah proses dimana sumber daya dan personal 

public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, 

mengimplemnetasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam 

kebijakan public. 

Menurut Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie (2013:31) memberikan 

penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut: 

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang 

ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 

2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha 

perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. 

Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. 

3. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan 

dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan 

teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud 

terhadap jumlah orang. 

Sedangkan menurut Pasolong (2011: 8), administrasi negara adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public 

secara efisien dan efentif. 
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Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2008:8), mengemukakan 

bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan 

praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam 

hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan 

publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik 

berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai 

efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. 

Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008:8) mendefinisikan administrasi 

publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya 

guna mencapai tujuan pemerintah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa 

pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh 

sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah 

untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi 

kebutuhan publik. 

Selanjutnya Rober V. Presthus (Robbins 1994: 237), mendefinisikan 

administrasi Negara adalah: 

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-

badan perwakilan politik. 

2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan 

kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. 

3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan 

pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga 

jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. 
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2.2 Konsep Organisasi  

Organisasi berasal dari bahasa Yunani Organin yang berarti alat (tool). 

Kata ini masuk ke bahasa latin menjadi organisatio dan kemudian ke bahasa 

Perancis (abad ke 14) menjadi organization. 

Pengetian awal dari organisasi tidak merujuk pada benda atau proses, 

malainkan tubuh manusia atau makluk biologis lainnya, namun belakangan ini 

kata organisasi dipergunakan untuk menggambarkan penyusunan dan pengelolaan 

berbagai aktifitas manusia (baik dengan institusi/lembaga maupun tidak), yang 

tujuan menjalani suatu fungsi atau maksud tertentu. Inilah organisasi dalam 

pengetian moderen. 

Karakteristik utama organisasi dapat diringkas sebagai 3P yaitu Purpose, 

People, dan Plan (Kurdi, 2011: 4). Sesuatu tidak disebut organisasi bila tidak 

memiliki tujuan (purpose), anggota (people), dan rencana (plan) dalam mencapai 

berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Hampir semua definisi organisasi berbicara 

tentang ketiga hal diatas dan perbedaan setiap definisi organisasi bergantung pada 

sudut pandang.  

Menurut Kurdi (2011: 4), organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara 

sadar terkoordinir, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan 

berfungsi secara relative kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu 

tujuan atau seperangkat tujuan. 

Selanjutnya menurut Waldo (Robbins, 1994: 87), organisasi adalah 

struktur hubungan-hubungan antara orang-orang berdasarkan wewenang dan 

bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Unsur dari organisasi yang 

mendukung bisa beroperasinya suatu organisasi yaitu berupa orang-orang yang 
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berhubungan, ada dasar wewenang yang tetap dan ada pula administrasi, yang 

mana kesemuanya itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terlepas.  

Organisasi menurut Griffiths (Robbins, 1994: 88) adalah seluruh orang-

orang yang melaksanakan fungsi–fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan 

dan dikoordinasikan agar supaya sebuah tugas atau lebih dapat diselesaikan. 

Organisasi menurut Griffiths ini tidak terlepas dari orang-orang yang 

berhubungan, selanjutnya ada unsur koordinasi  untuk melaksanakan fungsi dan 

tugasnya. Sebagai sebuah organisasi. bagian organisasi tidak terlepas dari unsur-

unsur yang disebutkan diatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-

hari. 

Organisasi tidak bergerak dalam situasi yang kaku dan vakum namun 

berhubungan dengan tatalaksana, sehingga  cenderung berubah, lebih lagi dalam 

situasi global saat ini, dengan demikian sebuah organisasi perlu berubah sesuai 

dengan cepatnya perubahan lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh Thoha 

bahwa organisasi merupakan suatu sistem terbuka dan berintegrasi dengan 

lingkungan. Organisasi dipandang sebagai hal yang dinamis dan senantiasa 

berubah, bukan sebagai mesin yang gerak operasinya ajeg, rutin dan statis 

(Miftah. Thoha, 2011: 25). 

Pengertian lain dari organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari 

aktifitas-aktifitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang 

mempergunakan, mentransformasikan, dan menyatupadukan seperangkat khusus 

manusia, material, modal, gagasan dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan 
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pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

tertentu manusia dalan interaksinya dengan system-sistem lain dari aktivitas 

manusia dan sumber daya dalam lingkungan (Kurdi, 2011: 8).  

Dari beberapa definisi organisasi diatas, jelaslah bahwa suatu organisasi 

tidak bisa bergerak sendiri, ianya harus ada interaksi didalam dan keluar dalam 

pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari dengan saling mendukung antara satu 

sama lainnya, baik antara orang-orang yang ada dalam organisasi maupun dengan 

organisasi lain atau instansi lain yang berada di luarnya. 

Setiap organisasi tidak terlepas dari lingkungannya, baik itu lingkugan luar 

maupun dari dalamnya sendiri berupa internal dan eksternal, yang disebut juga 

sebagai lingkungan sosial dari organisasi tersebut untuk terjaminnya 

keberlangsungan hidupnya agar berkelanjutan (sustainability). Disamping itu juga 

suatu organisasi sangatlah perlu memanfaatkan situasi dan kesempatan yang ada 

dengan baik dengan jalan mengetahui informasi yang ada dan memanfaatkannya 

sebaik mungkin agar tetap survive. Dengan demikian perubahan sosial secara 

langsung juga akan mempengaruhi perubahan  suatu organisasi, baik itu dibidang 

ekonomi, politik, teknik dan agama. Apalagi Organisasi publik tentunya harus 

responsif terhadap perubahan sosial  yang terjadi agar bisa melaksanakan fungsi 

pelayanan yang baik terhadap masyarakat banyak dalam pelaksanaan tugas sehari-

harinya.  

 

2.3 Implementasi Organisasi 

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
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diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan. Implementasi merupakan terjemahan dari kata implementation, berasal 

dari kata kerja to implement.   

Implementasi berasal dari bahasa Latin implementum dari kata impere dan 

plere. Kata implore  dimaksudkan to fill up, to fill in, yang artinya mengisi penuh; 

melengkapi, sedangkan plere maksudnya to full, yaitu mengisi. Selanjutnya kata 

“to implement” mengandung tiga arti sebagai:  

1. Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan;  

2. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu;  memberikan yang 

bersifat praktis terhadap sesuatu;  

3. Menyediakan atau melengkapi dengan alat (Tachjan, 2006: 65). 

Saefullah (2007: 37) mengatakan implementasi kebijakan  berupa 

pelaksanaan keputusan oleh lembaga-lembaga pelaksana termasuk kegiatan 

monitoring oleh pihak-pihak yang an plere maksudnya to full, yaitu:  

1. Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan;  

2. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu;  memberikan yang 

bersifat praktis terhadap sesuatu;  

3. Menyediakan atau melengkapi dengan alat. 

Kemudian Tachjan (2006: 25) mengatakan implementasi kebijakan publik 

“merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan 

ditetapkan/disetujui. Sedangkan Van Meter dan Van Haron mendefinisikan 

implementasi kebijakan, sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 
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yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2006: 153).  

Dari ketiga pendapat pakar diatas dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal yaitu  

1. Ada tujuan atau sasaran kebijakan;  

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan  

3. Adanya hasil kegiatan. Dengan demikian makna implementasi kebijakan dapat 

disimpulkan yaitu melakukan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana 

(implementor) kebijakan melakukan aktifitas atau kegiatan, sehingga pada 

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil atau dampak yang sesuai dengan tujuan 

atau sasaran isi kebijakan itu sendiri. 

Dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkrit 

dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan 

garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu, suatu kebijakan 

implementasi pada umumnya suatu paket dengan kebijakan pemantauan atau 

monitoring kebiajkan implementasi adalah sama peliknya dengan formulasi, maka 

perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Dalam kebijakan 

implemnetasi akan  terkait didalamnya sekaligus proses politik dan administrasi  

Dalam konsep implementasi kebijakan terkandung pengaturan dan 

pengelolaan atau manajemen kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan operasional. Implementasi kebijakan 

juga merupakan alat administrasi, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan 

teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang diinginkan. 
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Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan 

secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidak tercapai 

tujuan sesuai dengan isi kebijakan itu. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji 

dalam Agustino (2006: 154) mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakan adalah 

sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan 

kebijakan.  

Gejala ini oleh Andrew Dunsir dinamakan sebagai implementation gap 

(suatu istilah untuk menjelaskan keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu 

terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yang 

senyatanya) (Nugroho, 2003: 35). Atau Gap ini sendiri menurut Winardi adalah 

“penyimpangan antara Das Sollen (standard) dengan Das Sein Isituasi kenyataan 

yang diperoleh) atau A problem is a deviation from a standard (or from certain 

objective to be reacfed) (Winardi, 2009: 181).  

 Model adalah keterkaitan antar variable yang satu dengan yang lain dan 

telah mendapat proses penyederhanaan sehingga lebih fleksibel memahami 

fenomena yang diamati. Tujuan menggunakan model  adalah untuk memahami 

kenyataan atau realita dengan jalan mengorganisasi dan menyederhanakannya. 

Jadi model mewakili realita, tetapi bukan merupakan realita. Tegasnya, 

menggunakan model akan lebih mudah untuk memahami realita, dan bagaimana 

korelasi atau pengaruh komponen-komponen atau dimensi-dimensi atu satu 

dengan yang lainnya akan dapat membantu pola pikir kita dengan memahami 

model (Tachjan, 2006:  65). 
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Tachjan (2006: 37) mengatakan komponen-komponen model sistem 

implementasi kebijakan publik terdiri atas: 

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan; 

2. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau 

peningkatan; 

3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari 

proses implementasi tersebut; 

4. Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).  

 Dimensi implementasi kebijakan publik dirumuskan Jones C. O (2004: 86) 

terdiri dari organisasi, interprestasi, aplikasi yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Organisasi 

 Organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau 

penataan kembali lembaga, sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan 

program berjalan. Karena itu, untuk mencapai tujuan, implementor atau 

pemerintah harus melakukan tindakan berupa penghimpunan sumber daya dan 

pengelolaan sumber daya tersebut. 

 Kemudian, Gibson at al mengatakan organisasi memiliki sistem 

kewenangan, status, dan kekuasaan dan manusia. Kelompok didalam organisasi 

juga mempunyai pengaruh yang kuat atas perilaku individu dan kinerja organisasi. 

Perilaku seseorang di setiap situasi  melibatkan interaksi karakteristik personal 

dan karakteristik situasi. 
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 Organisasi dikenal dari tiga ciri dasar. Pertama, adanya kewenangan yang 

cukup. Kedua, adanya status dari organisasi. Ketiga, adanya kekuasaan. 

Kewenangan yang cukup dan memadai membuat pelaksana lebih berdaya 

menggerakkan sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi. Status 

menjadikan organisasi memiliki fokus. Adanya kekuasaan yang dimiliki para 

pejabat akan memampukan organisasi menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.   

Dengan demikian jika diminati uraian di atas, indikotor organisasi meliputi 

pembentukan unit-unit (penataan kembali), adanya Kewenangan yang cukup, 

adanya kejelasan prosedur/ aturan yang jelas, serta menghindari tugas-tugas yang 

tumbang tindih (overlapping) terutama menghadapi tuntutan publik akan layanan 

yang semakin bermutu.   

Sumber daya terdiri atas empat tipe yaitu sumber daya manusia, sumber 

daya buatan, tehnik, dan kondisi yang mendukung sumber daya dikembangkan. 

Keempat tipe sumber daya itu, dalam implementasi kebijakan sangat dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu, sumber daya dalam implementasi 

kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi 

kebijakan publik. Sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan 

karena di dalamnya meliputi staf dengan ukuran cukup, keterampilan yang sesuai 

untuk penyelesaian tugas mereka, nilai dan etika, serta otoria maupun fasilitas 

yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis (kebijakan) menjadi fungsi 

pemerintahan. Jadi, sumber daya terdiri atas beberapa jenis yaitu staf, informasi, 

otoritas, dan fasilitas layanan.  
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2. Interpretasi 

Keberhasilan suatu kebijakan yang terpenting adalah adanya pemahaman 

oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan 

dengan penuh kesadaran karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian 

antara aparat pelaksana dengan masyarakat. Artinya jika terjadi kekaburan 

interpretasi (penafsiran) antara implementor (pelaksana) dengan penerima manfaat 

kebijakan, maka kebijakan itu akan sulit ditetapkan.  

Interpretation adalah  menafsirkan agar program menjadi rencana yang 

kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Dalam proses implementasi, birokrasi 

pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana (implementor) perlu 

menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program lebih 

operasional dan siap dilaksanakan. Indikator interpretasi (penafsiran) yang sama 

apabila telah ada kejelasan atau cara pandang yang sama, seperti kejelasan tugas, 

harus ada interpretasi yang sama dikalangan para implementor. Demikian juga 

konsistensi para implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain 

yang penting adalah para implementor harus membuat skala prioritas (utama) 

dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Demikian juga komitmen para 

pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. 

Sesungguhnya, menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan 

yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda 

pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para 

pembuat kebijakan.  
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3. Aplikasi 

Application, adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk 

mencapai sasaran program. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon 

dari kelompok sasaran (target group), dalam hal ini masyarakat yang mengurus 

IMB. Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah 

lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. 

Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa 

menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor. 

Sesungguhnya suatu kebijakan publik apabila ingin berhasil dilaksanakan, 

maka kebijakan tersebut perlu dilakukan atau dirumuskan kembali untuk 

mendapatkan masukan. Sebab, yang sering terjadi adalah pengambil kebijakan 

cenderung merumuskan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran, namun 

tidak mendefinisikan masalah tersebut. 

Program yang dibuat seperti implementasi kebijakan pelayanan IMB 

seyogyanya memerlukan partisipasi publik dan antar lembaga pemerintah agar 

dapat dilakukan penafsiran secara benar dari tujuan yang diharapkan sesuai 

dengan isi kebijakan itu. Tetapi, kenyataan yang sering ditemui adalah terjadinya 

inkonsistensi dalam menginterpretasi sehingga menyebabkan masalah tidak bisa 

dipecahkan. 

Menurut Edward III  dalam Taliziduhu (2011:126), terdapat empat indikator 

implementasi kebijakan yaitu 

1. Communication (Komunikasi) 

Komunikasi memegang peranan penting, karena suatu program baru dapat 

dilaksanakan mengetahui secara jelas. Hal ini berkaitan penyampaian informasi 
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atau transmisi. Kejelasan informasi serta konsistensi dari informasi yang di 

sampaikan. Pemerintah dalam menerapkan kebijakan harus meneruskan kepada 

aparat bawahan. 

2. Resources (Disposisi) 

Disposisi menyangkut sikap dan komitmen para pelaksana terhadap program 

khususnya bagi mereka yang menjadi implementros program, implementor 

disini dimaksudkan yaitu para birokrat. Disposisi pelaksanaan diartikan sebagai 

keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksanaan untuk menerapkan 

kebijakan. 

3. Disposition or attitudes (Sumber Daya) 

Sumnber daya terdiri dari empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan 

kualitas), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, authority 

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta 

fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, kurangnya sumber daya 

dapat menyebabkan ketidakefektifan impelentasi kebijakan. 

4. Bureaucratic struktur (Struktur Birokrasi) 

Struktur birokrasi dimana terdapatnya SOPS (Standart Operation Proceedures) 

yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan progam. Apabila unsur 

ini tidak ada, maka akan sulit mencapai hasil yang memuaskan, karena segala 

sesuatu yang bersifat ad-hoc memerlukan penyelesaian khususnya tanpa pola 

yang jelas.  
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2.4 Koordinasi 

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 

menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang 

ditentukan (Malayu, 2013: 188). Sedangkan menurut Robbins (1994: 335), 

koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan 

pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) 

suatu organisasi secara efisien. 

Pelaksanaan koordinasi dalam suatu organisasi merupakan tugas dari 

pimpinan organisasi, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Farlan bahwa koordinasi 

adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok 

secara teratur diantara para bawahannya dan menjamin kesatuan didalam 

pencapaian tujuan bersama (Soewarno, 2006:89). 

Mengkoordinasikan, maksudnya adalah mendorong kelancaran barbagai 

kegiatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan dalam 

melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan 

keahlian yang dimiliki, dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya apalagi jika 

faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas aparatur tersebut 

ditempatkan. Berkaitan dengan koordinasi dalam usaha membantu kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan, seorang pimpinan beserta stafnya harus mampu 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan umum dimana pekerjaan 

tersebut dilaksanakan. 
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Pengertian koordinasi bisa beraneka ragam, akan tetapi satu sama lain 

saling melengkapi. Menurut Gitosudarmo (2011:45), Koordinasi adalah usaha 

mengharmoniskan atau menserasikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. Sedangkan Nitisemito (2009; 101) mengatakan bahwa 

untuk dapat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perlu adanya komunikasi 

yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka dapat diharapkan 

perintah/instruksi, saran-saran, informasi dan sebagainya dapat disampaikan 

secara cepat dan jelas serta dapat diterima oleh penerima komunikasi untuk dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011: 291), koordinasi adalah proses 

penyepakatan bersama secara mengikat  berbagai kegiatan atau unsur yang 

berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau 

unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi 

lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang 

lain. 

Koordinasi ditujukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian akan 

pekerjaan yang diharapkan dari pihak yang ikut pelaksanaan kegiatan organisasi, 

apakah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan ada kejelasan akan 

tugas atau pekerjaan membawa pada kelancaran aktivitas untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Dengan demikian menunjukkan bahwa  dengan adanya 

koordinasi adalah ditujukan untuk lebih memberikankejelasan dan kepastian akan 

pekerjaan yang diharapkan dari pihak yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan 

organisasi. 
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Sedangkan ciri-ciri koordinasi menurut (Soewarno, 2006: 118) yaitu: 

1. Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan, oleh karena itu koordinasi 

adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab pimpinan yang berhasil karena 

ia telah melakukan koordinasi dengan baik. 

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama 

merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. 

3. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus. Artinya suatu proses yang 

bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. 

4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal disebabkan karena 

koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap 

usaha individu, tetapi sejumlah yang bekerja sama didalam kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. 

5. Konsep Kesatuan Tindakan. 

6. Kesatuan tindakan adalah inti pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan 

harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan 

individu yang bekerja sama. Didalam kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. 

7. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. 

Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/peringatan kepada semua 

individu agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana 

mereka bekerja. Metode dan teknik koordinasi menurut (Soewarno, 2006: 128) 

yang dapat dipakai dalam melakukan kegiatan koordinasi dapat dibagi atas: 

1. Koordinasi melalui kewenangan 

2. Koordinasi melalui konsensus 
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3. Koordinasi melalui pedoman kerja 

4. Koordinasi melalui suatu form 

5. Koordinasi melalui konferansi 

Berdasarkan atas hubungan antar pejabat yang mengkoordinasikan dengan 

pejabat yang dikoordinasikan, maka dapat dibedakan 2 (dua) jenis koordinasi 

yaitu koordinasi intern dan koordinasi ekstern (Soewarno, 2006: 129). 

Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan 

koordinasi diagonal. 

1. Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana yang 

mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat 

hubungan hirarkis. 

2. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara 

yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan mempunyai setingkat 

eselonnya. 

3. Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, dimana yang 

mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari tingkat 

eselonnya dibanding yang dikoordinasikan. 

Koordinator harus dilakukan oleh setiap pimpinan dalam suatu organisasi, 

artinya harus dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai bawahan. Koordinasi 

tidak dapat diperintahkan, dipaksakan, tetapi akan lebih baik dengan cara 

persuasif (permintaan dan permohonan) kepada bawahan. Karena dengan cara 

persuasif akan lebih dihayati, diataati oleh bawahan. Adapun cara-cara pimpinan 

mengadakan koordinasi dengan bawahan adalah dengan cara: 
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1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai 

pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil 

untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik. 

2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai 

oleh anggota, tidak  menurut masing-masing individu anggota dengan 

tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama. 

3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, sasaran 

dan lain sebagainya. 

4. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan. 

5. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. 

Ringkasnya, suatu koordinasi akan lebih baik jika diperoleh dukungan, 

partisipasi dari bawahan dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan 

pekerjaan diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka 

antusias dalam melaksanakannya. 

Sejalan dengan apa yang dikatakan dimuka, untuk mengatasi masalah-

masalah dalam koordinasi, berbagai usaha, perlu dilakukan yang secara garis 

besar dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti:  

1. Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/fungsi wewenang dan 

tanggungjawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang 

bersangkutan. 

2. Menyelesaikan masalah-masalah yang mengakibatkan koordinasi kurang baik 

seperti sistem prosedur kerja yang berbelit-belit, kurangnya kemampuan 

pimpinan dalam melaksanakan koordinasi dan sebagainya. 
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3. Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum untuk tukar-menukar 

informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan 

tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama. (Soewarno, 2006: 130) 

Dengan demikian tanpa koordinasi, unit-unit bagian  atau bidang-bidang 

fungsional dalam organisasi akan kehilangan pandangan tentang peran mereka 

dalam organisasi yang bersangkutan, mereka akan mengejar kepentingannya 

masing-masing tanpa menghiraukan apakah akan mengorbankan tujuan yang 

lebih besar yaitu tujuan organisasi. 

Sedangkan tujuan koordinasi menurut Malayu (2013: 88) adalah: 

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah 

tercapainya sasaran. 

2. Untuk menjruskan keterampilan spesialis kearah sasaran. 

3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. 

4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas sasaran. 

5. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran. 

Dari pengertian diatas secara inplisit dapat dikatakan bahwa koordinasi 

dalam suatu organisasi merupakan kegiatan pengawasan supaya semua tugas dan 

pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. 

Koordinasi mempunayi arti yang sangat penting dalam setiap proses 

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk didalamnya administrasi pemerintahan. 

Pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar 

dengan berbagai unsusr didalamnya. Oleh karenanya aparatur pemerintah sebagai 

bagian yang tak terpisahkan, harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam 

segala aspek, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik antara unsur aparatur 
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pemerintah, diharapkan pencapaian tujuan secara keseluruhan akan dapat diraih 

secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Dari beberapa rumusan teori diatas, maka koordinasi merupakan hal yang 

mutlak harus diselenggarakan dalam usaha kerja sama, tanpa koordinasi maka 

masing-masing unit akan berjalan dengan sendiri menuju kearah titik temu. Jadi 

pelaksanaan koordinasi dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan.   

Menurut Taliziduhu (2011: 296) bentuk koordinasi dibagi menjadi tujuh 

yaitu: 

1. Koordinasi waktu 

Merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan 

serentak dan mana yang harus berurutan. 

2. Koordinasi ruang 

Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja. 

3. Koordinasi interinstitusional 

Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu 

proyek serba guna atau produk bersama. 

4. Koordinasi fungsional  

Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja 

yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional. 

5. Koordinasi structural 

Yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa 

melalui super ordinasi. 



 37 

6. Koordinasi perencanaan 

Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan interdependen. 

7. Koordinasi masuk balik 

Yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat 

dilakukan adjustmant, improvement, koreksi dan sebagainya. 

Dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen, yang perlu 

diukur menurut Taliziduhu (2011: 296) adalah: 

1. Informasi,  kominikasi, dan teknologi 

2. Kesadaran pentingnya koordinasi 

3. Kompetensi partisipan, kelender pemerintahan. 

4. Kesepakatan dan komitmen. 

5. Penepaten kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi. 

6. Insentif  koordinasi 

7. Feedback 

Menurut Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Kelurahan dijelaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja 

lurah sebagai perangkat kelurahan dalam wilayah kecamatan. sedangkan lurah 

adalah kepala kelurahan. 

Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah 

atau aparatur pemerintah daerah. Tugas di kelurahan merupakan pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawab perangkat kelurahan apat aparatur pemerintah kelurahan.  

Sedangkan fungsi adalah jabatan/ peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab perangkat daerah dan aparatur pemerintah daerah. Fungsi di kelurahan 
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merupakan jabatan yang taredapat dikelurahan yang berperan dalam pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab perangkat kelurahan dan apartur pemerintah kelurahan. 

Perangkat kelurahan terdiri dari lurah, sekeratris kelurahan, seksi 

pemerintahan, seksi  pemberdayaan masyarakat, seksi keterampilan dan ketertiban 

umum, dan kelompok jabatan fungsiona. Kemudian juga ada kepala lingkungan, 

rukun tetangga, dan rukun warga. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kelurahan dijabarkan dalan 

Rencana Kerja (RENJA)  Kelurahan dimana untuk RENJA Kelurahan Pasar 

Taluk tahun 2017 terdapat 6 kegiatan koordinasi seksi pemrintahan yaitu: 

1. Pengkoordinasian dalam melaksanakan musyawarah kelurahan. 

Pengkoordinasiaan dilakukan dengan lurah dan semua seksi yang ada di 

kelurahan. Kemudian juga koordinasi dengan perangkat kelurahan lainnya 

seperti kepala lingkungan, RT dan RW. Bila musyawarah melibatkan pihak 

dari luar kelurahan maka pihak tersebut juga dilakukan koordinasi sebelum 

dilakukan musyawarah. 

2. Pengkoordinasian dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan 

Pengkoordinasi pelayanan adminstrasi kependudukan dilakukan dengan kepala 

lingkungan, RT dan RW serta kecamatan dan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

3. Pengkoordinasian dalam pengelolaan data monografi kelurahan 

Pengkoordinasian dalam pengelolaan data monografi kelurahan dilakukan 

dengan kepala lingkungan, RT dan RW, kemudian juga dengan Badan 

Startistik, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas, 
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dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang berhubungan dengan 

pengelolaan data monografi kelurahan. 

4. Pengkoordinasian penyajian data dibidang kependudukan 

Pengkoordinasin penyajian data dibidang kependudukan dilakukan dengan 

kepala lingkungan, RT dan RW serta dinas kependudukan dan Pencatatan sipil.  

5. Pengkoodinasian penyusunan laporan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pengkoordinasian penyusunan laoran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan 

dengan pemungut pajak atau kolektor dan Badan Pendapatan Daerah. 

6. Pengkoordinasian dalam pelayanan pertanahan.  

Pengkoordinasian dalam pelyanan pertanaman dilakukan dengan bagian 

pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional dan pihak lainnya yang 

berhubungan langsung dengan pelayanan pertanahan. 

2.5 Kajian-kajian Terdahulu 

Devi harnita (2008) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan 

Peran RT/RW di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota 

Pekanbaru” skripsi ini menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi hambatan 

dalam pelaksanaan peran RT/RW dalam melakukan hubungan dengan masyarakat 

yang ada di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota 

Pekanbaru.Dalam skripsi ini menyebutkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan 

peran RT/RW yaitu sebagian RT/RW tidak membuat laporan tertulis kepada 

kelurahan, ada RT/RW yang tidak melakukan komunikasi dengan pemerintah 

kelurahan, tidak dapat menjalankan instruksi atau surat edaran dari kelurahan, 
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RT/RW tidak menjembatani warganya dalam melakukan hubungan dengan 

pemerintah keluarahan, da nada RT/RW yang tidak dapat mensosialisasikan 

program pemerintah kelurahan. 

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Arnelly (2014)Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

dalam skripsinya yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah 

Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW Di Kelurahan Tuah 

Karya Kecamatan Tampan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota 

Pekanbaru No 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya 

Kecamatan Tampan dan apasaja faktor penghambat atau kendala 

dalamImplementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 

2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Dalam 

penelitian ini indikatornya seperti komunikasi,sumberdaya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Dari hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indicator 

dapat dinyatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota 

Pekanbaru No 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya 

Kecamatan Tampan dalam kategori “cukup maksimal”. Hal ini karena keempat 

indikator belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat beberapa penghambat 

dalam Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 

2002 tentang RT/RW yaitu masih kurangnya informasi yang di dapat oleh 

pengurus RT/RW mengenai Peraturan Daerah, dan masih kurangnya dukungan 

dari pengurus RT/RW dalam pelaksaan Peraturan Daerah. 
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Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Wahyu Novita Agus (2016) 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah 

Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW Di 

Kelurahan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru”. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kelurahan Sidomulyo Timur. Berdasarkan pengamatan awal di Kelurahan 

Sidomulyo Timur ada indikasi bahwa ada permasalahan dalamImplementasi 

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang 

RT/RW pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Hal ini dapat diketahui dari data jumlah 

penduduk di Kelurahan Sidomulyo Timur ada beberapa Rukun Warga yang 

melebihi ketentuan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jumlah populasi 

sebanyak 6.653 KK atau 21.133 jiwa dan jumlah sampel sebanyak  100 orang 

menggunakan teknik purpose sampling. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, kepustakaan, wawancara, kuisioner dan dokumen-

dokumen lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan mendapat secara 

keseluruhan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 

Tahun 2002 Tentang RT/RW dalam masalah pembentukan RT/RW belum 

terimplementasi secara optimal. 

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Kristhina Ramba (2013) 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kalimantan 

Timur, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Tugas Dan Fungsi 

Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan 

Sangatta Utara Kutai Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis Implementasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Administrasi di 
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Kantor Kelurahan Teluk Lingga Kutai Timur dan untuk mendeskripsikan 

menganalisis faktor penghambat dan pendukungTugas dan Fungsi Pelayanan 

Administrasi di Kantor Kelurahan Teluk Lingga Kutai Timur.Metode Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara library researchdan field work 

researchyaitu observasi, wawancara langsung dengan responden, arsip-arsip dan 

dokumen yang ada di Kelurahan Teluk Lingga. Sumber Data yang diperoleh 

dengan menggunakan teknik purposive samplingdan accidental sampling. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskripsif kualitatif yang 

diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian 

data,dan penarikan kesimpulan.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa 

pada dasarnya tugas dan fungsi pelayanan yang ada dikelurahan Teluk Lingga 

sudah cukup baik, sehingga masyarakat tidak perlu untuk bersusah-susah dalam 

pengurusan surat-surat permohonan yang ada di kelurahan Teluk Lingga dan para 

petugas juga memudahkan masyarakat yang ingin mengurus surat-surat 

permohonan dengan menempelkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi 

dalam setiap pengurusan . Dalam penelitian ini penulis menemukan hambatan-

hambatan dalam implementasi tugas dan fungsi pelayanan, yaitu kurangnya 

sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Teluk Lingga dan keterbatasan 

kapasitas sumber daya aparaturdalam hal ini petugas Kelurahanmengenai 

prosedur pelayanan, fasilitas dan bantuan pelayanan yang masih standar, sehingga 

program ini menjadi tidak tepat sasaran . Hal tersebut harus secepatnya menjadi 

perhatian pemerintah agar dalam pelaksanaannya masyarakat lebih terbantu dalam 

penggurusan pelayanan yang tidak berbelit-belittersebut, dengan begitu tujuan 
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Negara Indonesia pun dapat tercapai yaitu untuk melindungi hak asasi manusia 

untuk mendapatkan pelayanan baik dan cepat secara merata. 

 

2.6 Implementasi Peraturan Menurut Pandangan Islam 

Sejatinya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah, seorang muslim 

wajib mengkaitkan diri pada Syariah Islam. Oleh karena itu, Syariah Islam harus 

diterapkan pada semua lini kehidupan, baik dalam konteks kehidupan individu, 

kelompok, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semestinya 

hal ini tidak perlu diperdebatkan dan diperumit lagi, mengingat semua itu 

merupakan perkara yang telah jelas kewajibannya dalam Syariah Islam (baca: 

agama Islam), bahkan sebenarnya perwujudan utama dari misi hidup seorang 

muslim adalah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah: “wama kholaqtul jinna waal-Insa illa liya᾽budun”, serta 

sejatinya bahwa berdirinya sebuah Negara dengan segenap struktur dan 

kewenangannya dalam pandangan Islam agar tetap bertujuan untuk mensukseskan 

penerapan Syariah (Ma‟mun, 2003: 8-9). 

Dalam pandangan Islam, persoalan hukum (syariah) bukan  masalah 

sederhana atau masalah sunnah, yang sekedar jika ditetapkan lebih baik dan jika 

tidak ditetapkan tidak berdosa. Syariah bukan seperti itu adanya. Setiap orang 

yang mengaku dirinya „muslim‟ wajib patuh dan tunduk kepada syariah. 

Kepatuhan kepada hukum Allah adalah bukti konkrit keimanan seseorang kepada 

Allah SWT. Secara tegas Allah berfirman pada tiga tempat tentang penolakan 

orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah: “Barangsiapa yang 

tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir” 
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(Q.S al-Maidah [5]: 44) dan dalam ayat lain “....orangorang yang fasik” (Q.S al-

Maidah [5]: 47) dan “....orang-orang zhalim” (Q.S al-Maidah [5]: 45). Dan di ayat 

lain Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah kamu menghukum antara mereka 

dengan apa yang Allah turunkan (kepadamu) dan jangan kamu mengikut hawa 

nafsu mereka (Q.S al-Maidah [5]: 49). Jadi, kepatuhan pada hukum syariat bukan 

masalah sekunder dalam Islam, tetapi merupakan masalah primer. Banyak sekali 

ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban ini, demikian pula hadis-hadis Nabi 

Saw (Rasyid, 2001: 153). 

Islam sebagai agama rahmantan li al-„Alamin sebenarnya  telah memandu 

manusia untuk mencapai cita-cita itu. Tapi sayang, sering manusia enggan untuk 

ikhlas dan sadar menerima hukum-hukum Allah untuk dipraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun umum, yang pada dasarnya 

aturan-aturan Sang Pencipta manusia dan alam seisinya untuk kepentingan 

manusia itu sendiri, yakni mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan.  
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2.7 Konsep Operasional 

Tabel 2.1   Indikator dan Subindikator  Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peraturan 

Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 

44 Tahun 2009 

Pasal 5 Ayat 3 

Item 4 

a. Koordinasi pelaksanaan 

musyawarah 

a. Jadwal Musyawarah 

b. Agenda Musyawarah 

c. Pelaksanaan hasil musyawah 

 

b. Koordinasi pelayanan 

administrasi kependudukan 

 

a. Prosedur pelayanan 

b. Wewenang dalam pelayanan 

c. Koordinasi pengelolaan data 

monografi kelurahan 

 

a. Pengumpulan data kelurahan 

b. Valid data kelurahan 

c. Penggunaan data kelurahan 

d. Koordinasi penyajian data 

kependudukan 

 

 

a. Pengumpulan data 

kependudukan 

b. Penyesuaian data 

kependudukan 

c. Evaluasi data 

e. Koordinasi penyusunan 

laporan PBB 

a. Data wajib pajak PBB  

b. Pembuatan laporan  

c. Evaluasi laporan 

 

f. Koordinasi Pelayanan 

Pertanahan 

a. Pendataan pertanahan 

b. Pembahasan masalah 

pertanahan 

c. Penyelesaian masalah 

pertanahan 
 

Sumber: Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 
44 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas 

dan Fungsi Kelurahan 

Indikator 

a. Koordinasi pelaksanaan musyawarah 

b. Koordinasi pelayanan administrasi kependudukan 

c. Koordinasi pengelolaan data monografi kelurahan 

d. Koordinasi penyajian data kependudukan 

e. Koordinasi penyusunan laporan PBB  

f. Koordinasi pelayanan pertanahan 

Implementasi 

Hasil penelitian 

 

Terimplementasi 

Kurang Terimplementasi 

Tidak Terimplementasi 


