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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Konsep Organisasi 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, namun 

memerlukan perserikatan atau suatu wadah atau alat yang dapat dijadikan sarana 

untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Wadah itu biasanya disebut organisasi. 

Tujuan orang mendirikan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan tertentu 

secara bersama-sama. Dengan terbentuknya organisasi, tujuan dan sasaran dapat 

dicapai secara lebih efektif dan efisien  dengan cara dan tindakan yang dilakukan 

secara bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para 

organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan 

tanggung jawabnya. Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut 

pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk 

mencapai tujuan. 

Menurut Weber dalam Thoha (2007:98) bahwa suatu organisasi atau 

kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut: (1) 

Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu 

melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut; (2) 

Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan demikian 

seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan 

sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu; (3) Organisasi merupakan 

suatu kumpulan tata aturan yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi 

di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut 
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tidak muncul begitu saja; dan (4) Organisasi merupakan suatu kerangka 

hubungan yang berstur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan 

pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. 

Beberapa orang yang menjalin interkasi sosial secara intensif yang 

merancang keinginan-keinginan bersama sehingga bertekad untuk mencapai 

tujuan-tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya akan membentuk suatu 

organisasi. Dengan demikian, organisasi merupakan unit sosial yang berfungsi 

sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama.  

Menurut Lubis (2011:4) bahwa organisasi merupakan sesuatu yang 

abstrak, tidak dapat dilihat maupun diraba, tetapi selalu kita rasakan 

eksistensinya, hampir dalam semua aspek kehidupan. Sebagai warga negara 

misalnya, kita rasakan adanya berbagai peraturan, seperti keharusan memiliki 

kartu tanda penduduk, kewajiban membayar pajak, dan aturan lainnya yang 

menunjukkan adanya organisasi yang melingkupi dan mengatur kehidupan kita, 

walupun kita sendiri tidak dapat melihat ataupun meraba organisasi yang 

mengeluarkan berbagai peraturan tersebut. 

Lebih lanjut, Lubis (2011:5) menyatakan bahwa organisasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu (orang) 

yang saling berintaraksi menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu 

sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-

masing, dan sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu, dan juga 

mempunyai batas-batas yang jelas sehingga organisasi dapat dipisahkan secara 

tegas dari lingkungannya.  
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Menurut Terry (2012:73) bahwa organisasi merupakan kesatuan unit 

kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk dan mengatur seluruh 

sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia merupakan unsur terpenting malalui 

pengorganisasian manusia dapat saling berhubungan di dalam tugas-tugasnya. 

Tujuan dari organisasi itu adalah untuk membimbing orang-orang bekerjasama 

secara efektif.  

Lebih lanjut, Terry (2012:73-74) menyatakan bahwa organisasi terjadi 

karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat ditangani oleh satu 

orang saja. Dengan demikian, diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah 

suatu kelompok kerja yang efektif. Banyak pikiran, tenaga, dan keterampilan 

dihimpun menjadi satu yang harus dikoordinasikan, bukan saja untuk 

menyelesaikan tugas-tugas tersebut, tetapi juga untuk menghasilkan daya guna 

bagi masing-masing anggota kelompok tersebut berdasarkan keinginan, 

keterampilan dan pengetahuannya.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah; (a) 

merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan 

proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut; (b) mempunyai batasan-

batasan tertentu (boundaries); (c) merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat 

dilihat maupun diraba, tetapi selalu kita rasakan eksistensinya, hampir dalam 

semua aspek kehidupan; (d) suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu 

(orang) yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur; dan (e) 
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merupakan kesatuan unit kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk dan 

mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia 

 

B.  Konsep Administrasi dan Administrasi Negera 

 

1. Konsep Administrasi 

 

Menurut Massofa (2010:2) bahwa administrasi negara juga mempunyai 

banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. 

Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan 

lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi 

negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan 

publik.  

Sedangkan menurut Nawawi (2010:15) bahwa administrasi adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama 

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan administrasi Kencana Syafiie (2011:6) bahwa secara 

etimologi, administrasi berasal dari kata ad dan ministrate yang berarti; melayani, 

membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, 

menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, 

mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan dan mendayagunakan. 

Sedangkan Pasalong (2012:2) menyatakan bahwa administrasi adalah suatu 

fenomena sosial dan hidup subur di dalam kehidupan sosial masyarakat. Di 

dalam tingkat kehidupan demikian, individu mempunyai peranan penting karena 

sebenarnya publik ialah bentuk kehidupan antara individu dalam suatu sistem 
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untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap individu berfungsi sebagai sumber 

daya publik, sekaligus sumber daya administrasi. 

Menurut Siagian (2011:2) bahwa adminsitrasi adalah keseluruhan proses 

kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas 

tertentu untuk mencapai tujuan yang talah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut, 

Siagian (2011:2) menyatakan bahwa pertama, adminsitrasi sebagai seni adalah 

suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak 

diketahui. Kedua, adminsitrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yakni adanya 

dua manusia atau lebih. Ketiga, bahwa adminsitrasi merupakan proses kerjasama 

bukan merupakan hal yang baru. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah; (a) 

administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian 

usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama; (b) 

adminsitrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerjasama sekelompok 

orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien; (c) administrasi berarti; 

melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, 

menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, 

mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan dan mendayagunakan. 

pengertian luas administrasi dapat dibedakan dalam 3 sudut, yaitu: a) proses; b) 

fungsi atau tugas; c) kepranataan/institusi.  

 

2. Konsep Administrasi Negara 

 

Menurut  Pffifner dan Presthus dalam Syafiie (2011:31) bahwa administrasi 

negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan 



21 

 

kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini terutama 

meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Secara ringkas adminsitrasi negara 

adalah 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. 

 Menurut Thoha (2010:35) bahwa administrasi negara dalam memberikan 

pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti yang terjadi dalam 

organisasi perusahaan yang terikat oleh harga pasar dan untung rugi. Oleh karena 

itu permintaan pelayanan oleh masyarakat kepada administrasi negara tidak 

didasarkan atas perhitungan laba rugi, melainkan ditentukan oleh rasa pengabdian 

kepada masyarakat umum. 

 Lebih lanjut, Thoha (2010:35) menjelaskan ciri-ciri administrasi negara 

yang dapat dipergunakan untuk membedakan secara jelas dengan institusi-

institusi lainnya dapar dikemukakan sebagai berikut: (1) administrasi negara 

adalah suatu kegiatannyang tidak bisa dihindari (unavoidable); (2) administrasi 

negara memerlukan adanya kepatuhan; (3) administrasi negara mempunyai 

prioritas; (4) administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas; (5) 

pimpinan/atasan (top management) bersifat politis; (6) pelaksanaan administrasi 

negara adalah sangat sulit diukur; dan (7) banyak yang diharapkan dari 

administrasi negara. 

 Menurut Atmosudirji dalam Ibrahim (2012:17) menyatakan bahwa 

adminsitrasi negara ialah administrasi daripada negara sebagai organisasi yang 

”mengejar”  tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan yang ditapkan 
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melalui undang-undang. Administrasi negara modern meliputi: administrasi 

pemerintahan, administrasi ketatausahaan (tata usaha negara), administrasi 

pembangunan, administrasi kerumahtanggaan negara dan administrasi 

lingkungan. 

 Sedangka menurut Ibrahim (2008:17) bahwa adminsitrasi negara meliputi 

seluruh upaya penyelengaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen 

pemerintahan (perencaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan 

pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia 

serta adminsitrasi atau tata laksana. 

 Ruang lingkup administrasi negara menurut Syafiie (2011:35) yaitu 

meliputi: (1) administrasi pemerintah pusat; (2) administrasi pemerintah daerah; 

(3) administrasi pemerintah kecamatan; (4) administrasi pemerintah kelurahan; 

(5) administrasi pemerintah desa; (6) administrasi pemerintah kota madya; (7) 

administrasi pemerintah kota administratif; (8) administrasi departemen; dan (9) 

administrasi non departemen. 

Administrasi yang baik dan terata rapi merefleksikan tentang tata pemerintahan 

yang baik (good gavernance). Hal ini sangat esensial agar adminsitrasi 

pemerintahan dapat terukur dan dievaluasi untuk peningkatan di masa yang akan 

datang. Upaya mewujudkan administrasi yang baik tentu melalui upaya 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik pula. Menurut Siagian (2011:25) 

administrasi negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat 

karena terlepas dari sistem politik dan perekonomian yang dianut oleh suatu 

negara, semua negara modern mengatakan bahwa negara itu adalah walfare state. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa; (a) administrasi negara 

adalah koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan 

kebijakan pemerintah; (b) administrasi negara adalah 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; dan (c) administrasi negara adalah 

dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti 

yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terikat oleh harga pasar dan 

untung rugi. 

 

C.   Tinjauan Tentang Pemerintahan 

 

Menurut Hasan (2011:1) bahwa secara etimologis kata pemerintahan 

berasal dari kata ”pemerintahan”, kata pemerintahan itu sendiri berasal dari kata 

”perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Lebih lanjut 

Hasan (2011:2) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi yang 

memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. 

Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu 

kementrian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan 

negara. 

Lebih lanjut, kata ”pemerintah” menurut Ndraha (2010:69) secara 

leksikografik berasal dari kata Latin gobernare atau Gerik kybernan, artinya 

mengemudikan (sebuah kapal). Jadi pemerintah disini berarti mengemudikan. 

Governance menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau manajemen 

organisasi. Dewasa ini ada kecendrungan untuk mengembalikan makna 
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pemerintahan dari goverment ke governance (yang lebih luas), sekurang-

kurangnya menghidupkan kembali konsep governance disamping goverment. 

Menurut Boediningsih (2010:1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran 

Montesquieu dalam trias politica meliputi tiga (3) kekuasaan:1) Pembentukan 

undang-undang; 2) Pelaksanaan; dan 3) Peradilan. Sedangkan pemerintahan 

dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif ) saja, tidak termasuk 

badan perundang-undangan, peradilan dan kepolisian. 

Inu Kencana Syafi‟ie (2013:3) menyatakan bahwa di dalam kata dasar 

“Perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya 

yaitu sebagai berikut:  

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut Pemerintah dan pihak 

yang di perintah disebut rakyat. 

2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legitimasi 

untuk mengatur dan mengurus rakyat. 

3. Hal yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada Pemerintah 

yang sah. 

4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang di perintah terdapat 

hubungan timbal balik secara vertikal maupun secara horizontal.  

Bayu Surianingrat (2012:11) bahwa kata pemerintahan dan pemerintah 

dijumpai dalam bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris “Government” yang 

diturunkan dari kata kerja „to govern” yang artinya:  

1. Melaksanakan wewenang pemerintah; 

2. Cara atau sistem pemerintah; 
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3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah; 

4. Wilayah atau negara yang diperintah; 

5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan 

administrasi hukum dalam suatu negara. 

Menurut Ndraha (2010:35) menyatakan bahwa pemerintah sebagai bagian 

atau dari yang diperintah (pemerintah dalam wacana demokrasi). Hubungan 

seperti ini terdapat pada masyarakat suku atau masyarakat lain yang memilih 

pemerintahannya sendiri secar langsung berdasarkan konsensus awal. Lebih 

lanjut Ndraha (2010:36) menyatakan bahwa posisi pemerintah sebagai bagian 

integral yang diperintah mengandung implikasi metodologik. Pada gilirannya 

pemerintah adalah konsumer produk-produknya sendiri. 

Selanjutnya berkaitan dengan yang diperintah (masyarakat atau rakyat). 

Menurut Ndraha (2010:22-23) konsep yang diperintah mengandung nilai-nilai: 

makhluk, manusia, orang, penduduk, warga amsyarakat, warga bangsa, rakyat, 

sovereign, warga negara dan konsumer. Makhluk (creature) dapat dilihat dilihat 

sebagai cipataan dan dapat juga dianggap sebagai produk proses evolusi. 

Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah 

gagasan atau sebuah realitas atau sebuah kelompok (genus atau species), atau 

seorang individu. Dalam hubungan dengan lingkungannya manusia merupakan 

suatu organisme hidup (living organism). Terbentuknya pribadi manusia 

dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan vertikal (genetika, tradisi), 

horizontal (geografik, fisik, sosial) maupun historikal. 
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Lebih lanjut, yang termasuk yang diperintah itu adalah orang, penduduk, 

warga masyarakat, civil society, warga bangsa, rakyat, dan warga negara. Yang 

diperintah ini juga dipaparkan oleh Ndraha (2010:26-33) bahwa ”orang” 

menunjukkan dua hal; satuan dan batasan manusia. Sebagai satuan, orang 

menunjukkan satuan manusia, misalnya dua orang, berbeda dengan binatang 

yang satuannya dinyatakan dengan ekor. ”manusia” sebagai penduduk tidak 

dapat dipisahkan dari atau berpisah dengan bagian bumi tempat ia tinggal, hidup 

dan mencari nafkah. Sedangkan kependudukan dapat dipahami dari segi 

kuantitatif dan kualitatif. Segi kuantitatifnya dipalajari dari segi demografi, 

sedangkan kualitatifnya dikaji melalui berbagai disiplin lain, misalnya Teori 

Sumber Daya. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Jika dua orang atau 

lebih berhubungan atau berinteraksi berdasarkan suatu hal, sebab motif, atau 

tujuan dan interaksi itu terjadi berkali-kali menurut pola tertentu, terbentuklah 

masyarakat. Bangsa adalah puncak perkembangan suatu masyarakat melalui 

proses budaya. Semakin bersifat proses budaya pembentukan suatu bangsa, 

semakin bertambah bertahan lama bangsa itu. 

Sistematika pemerintahan yaitu pemerintahan dapat digolongkan menjadi 

dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: (a) Pemerintahan Konsentratif; dan (b) 

Pemerintahan Dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif dapat pula dibagi 

menjadi dua golongan besar, yaitu: (1) Pemerintahan Dalam negeri; dan (2) 

Pemerintahan Luar Negeri. Jadi, pemerintah adalah suatu hak yang dimiliki suatu 

organisasi negara yang melaksanakan kewenangan berdaulat ataupun hak untuk 

memerintah rakyat untuk mencapai tujuan masyarakat bersama. Pemerintahan 
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merupakan kegiatan memerintah dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak-

hak yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya dalam hal pembangunan dan 

pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan ilmu 

pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan melindungi hak-hak civil serta memberikan jasa publik sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat tersebut, (Inu Kencana (2007:46). 

Menurut Erliana Hasan (2011:3) pemikiran dasar terbentuknya 

pemerintahan adalah untuk menjadi sistem ketertiban agar masyarakat dapat 

melakukan aktivitas kehidupan secara wajar. Dalam perkembangan selanjutnya 

aktivitas masyarakat semakin beragam dan meluas, demikian juga pola hubungan 

dan interaksi yang berkembang, semakin berkembang pulalah aktivitas 

pemerintah menjadi sebagai pemberi palayanan terbaik kepada masyarakat. 

Endri Sanopaka dan Stisopol Raja Haji (2011:2) menyatakan bahwa 

pemerintah memainkan peran dalam: (1) Pemeliharaan Pertahanan dan  

Keamanan. Agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang 

dan nyaman; (2) Menegakkan Keadilan. Agar setiap warga memiliki hak dan 

kewajiban yang sama; dan (3) Menyediakan prasarana Umum/Barang Publik. 

Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan 

kegiatan usaha. Sedangkan fungsi pemerintah dalam  perekonomian, yaitu; (a) 

Fungsi alokasi; (b) Fungsi distribusi; dan (c) Fungsi stabilisasi.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disintesiskan bahwa; (1) pemerintah 

memiliki multi fungsi peranan, baik dibidang politik, sosial, budaya, ekonomi 

dan lain-lain; (2) pemerintah harus memainkan peranannya dalam menjaga 
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stabilitas keamanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, 

memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan, menata ketertiban dan 

memeliharan dan memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk 

kepentingan rakyat. 

 

D. Tugas dan Fungsi Pemerintah 

 

Menurut Rasyid (2011:13 yang menyebutkan secara umum tugas-tugas 

pokok pemerintahan mencakup:  

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan 

dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari 

dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui 

cara-cara kekerasan; 

Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-

gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan 

apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara 

damai; 

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 

masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 

melatarbelakangi keberadaan mereka; 

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam 

bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non 

pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 

pemerintah; 
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Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: 

membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan 

anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan 

ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya; 

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 

luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan 

lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar 

bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin 

peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat; dan 

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.  

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 

Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 

cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Sedarmayanti, 2011:56). 

Sanopaka dan Haji (2011:2) menyatakan bahwa pemerintah memainkan 

peran dalam: (1) pemeliharaan pertahanan dan  keamanan. Agar warga negara 

dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman; (2) menegakkan 

keadilan. Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama; dan (3) 

menyediakan prasarana umum/barang publik. Agar warga negara mendapat 



30 

 

kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan fungsi 

pemerintah dalam  perekonomian, yaitu; (a) fungsi alokasi; (b) fungsi distribusi; 

dan (c) fungsi stabilisasi.  

Menurut Hasan (2011:3) menyatakan bahwa secara umum tugas pokok 

pemerintah mencakup bidang: 

1. Keamanan, negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan 

menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 

menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan; 

2. Ketertiban, dengan cara mencegah terjadinya tawuran, gontok-gontokan 

dan konflik diantara suku warga masyarakat dan menjamin 

berlangsungnya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara 

damai; 

3. Keadilan, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk diperlakukan 

secara adil sesuai dari porsi profesionalisasi kemampuan dan 

aktivitasnya; 

4. Kesejahteraan sosial, guna meningatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat pemerintah membantu orang-orang tidak mampu, orang-

orang cacat dan anak-anak terlantar, menampung dan menyalurkan para 

pencari kerja dan gelandangan kepada sektor-sektor informal maupun 

formal sehingga semua anggota masyakarat dapat merasakan dan 

menikmati tingkat kesejahteraan sesuai dengan kemampuan dan profesi 

yang dimiliki; 
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5. Ekonomi, dalam bidang ekonomi pemerintah harus mampu menelorkan 

berbagai kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas; 

6. Pekerjaan umum, dalam bidang ini pemerintah memiliki tugas pokok 

dalam memberikan pelayanan terhadap bidang-bidang yang tidak 

mungkin dilakukan oleh lembaga non pemerintah; 

7. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang ini 

mencakup pemeliharaan air, tanah dan hutan. 

Menurut Zainal (2010:48) bahwa peran pemerintah menjadi sangat penting 

karena beberapa hal: 

1. Untuk meyakinkan rakyat akan keperluan pembangunan dan membantu 

serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Tidak 

semua negara dengan mudah dapat melakukannya. Bagi negara-negara 

yang masyarakatnya pluralistis seperti Indonesia, pembangunan 

menghadapi banyak kesulitan. Corak wilayah, keadaan penduduk dan 

tingkat pembangunan yang berbeda antar daerah menuntut adanya 

pendekatan dan strategi yang tidak sama; 

2. Proses pengambilalihan hak milik dan kegiatan (nasionalisasi) dari 

berbagai lembaga ekonomi yang ditinggalkan penjajah. Bagi negara-

negara yang merdeka melalui perjuangan bersenjata, pengambilalihan 

ini umumnya dilakukan secara darurat. Sebagian dari bisnis yang 

ditinggalkan itu, biasanya ditangani oleh kalangan militer yang pada 

umumnya tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bisnis; 
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3. Keperluan untuk melakukan koordinasi dan komplementaritas antar 

berbagai industri dan bisnis. Sebagian diantara bisnis yang ditinggalkan 

tadi bergerak di bidang pertambangan, sebagian yang lain dalam bidang 

pertanian dan perkebunan, yang lain lagi di bidang perdagangan.  

4. Adanya kecenderungan untuk melakukan pembangunan berencana 

secara terpusat seperti yang dilakukan Uni Sovyet.  

Lebih lanjut, Zainal (2010:60) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam 

pembangunan sangat penting, pertama dalam pengadaan dan pengaturan 

pemanfaatan barang-barang publik dan proyek proyek pionir. Kedua, sebagai 

penjamin terselenggarakannya pembangunan sesuai dengan visi dan visi bangsa. 

Ketiga, untuk menghindarkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara 

perusahaan yang besar dengan perusahaan kecil dan menengah. 

Menurut Priyanto (2006:5) menyatakan bahwa pengelompokan pelayanan 

publik tersebut sebagai berikut, yaitu; kelompok pelayanan adminsitratif, yaitu 

pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan 

oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan 

atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.  

Fungsi pemerintah terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi 

sekunder. Ndraha (2010:76) menyatakan bahwa fungsi primer pemerintah adalah 

fungsi terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang 

diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya 

kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Fungsi sekunder pemerintah 

adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan 
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sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat 

bergaining position dan semakin intergratif masyarakat yang diperintah. 

E.    Konsep Pendelegasian Wewenang 

 

Menurut Terry (2012:101) bahwa pada organisasi-organisasi resmi yang 

berjalan, wewenang harus didelegasikan atau dibagi oleh seorang manajer atau 

kelompok kerja organisasi pada pihak-pihak lain untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban khusus. Pendelegasian wewenang adalah untuk memutuskan perkara-

perkara yang cenderung menjadi kewajibannya. Walupun demikian, manajer 

yang mendelagasikan wewenang tidak menyerahkan secara permanen, baik 

wewenang maupun tanggung jawabnya.  

Lebih lanjut, Terry (2012:101) menyatakan bahwa pendelegasian 

wewenang merupakan suatu faktor yang vital di dalam manajemen, karena: (a) 

menetapkan hubungan organisasi formal diantara anggota-anggota badan usaha; 

(b) memberikan kekuasan manajerial, yakni, memberi “senjata” kepada para 

manajer agar mereka mampu bertindak apabila keadaannya “memaksa”; dan (c) 

mengembangkan bawahan dengan cara memberi izin kepada mereka untuk 

mengambil keputusan dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dari 

program-program latihan dan pertemuan-pertemuan.  

 Menurut Arifin (2012:125) bahwa pendelegasian adalah proses teroganisir 

dalam kerangka hidup organisasi/keorganisasian untuk secara langsung 

melibatkan sebanyak mungkin orang atau pribadi dalam pembuatan keputusan, 

pengarahan, pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. 

Pendelegasian ialah tindakan mempercayakan tugas (yang pasti dan jelas) 
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kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjwaban kepada 

bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. 

Karena pendelegasian itu merupakan suatu bentuk pembagian kekuasaan 

atau wewenang, perlu memahami wewenang terlebih dahulu. Wewenang adalah 

hak pengambilan keputusan dan hak untuk memerintahkan orang lain atau 

bawahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Disisi lain 

pendelegasian berkaitan juga dengan tindakan mempercayakan tugas biasanya 

dari atasan kepada bawahan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh 

Arifin (2012:125) menyatakan bahwa pendelegasian merupakan tindakan  

mempercayakan tugas (yang pasti dan jelas) kewenangan, hak, tanggung jawab, 

kewajiban dan pertangung jawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap 

posisi tugas.  

Sedangkan menurut Gary Yukl (2010:150) bahwa pendelegasian 

wewenang itu, yaitu: Delegation is commonly used to describe the variety of 

different forms and degrees of power sharing with individual subordinates. 

(Pendelegasian digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk dan tingkat 

pembagian kekuasaan atau wewenang dengan orang-orang yang ada dalam 

satuan tugas ataupun dalam sub bagian yang ada).  

Lebih lanjut Gary Yukl (2010:149) menyatakan bahwa pendelegasian itu 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Delegation involves the assignment of new responsibilities to 

subordinates and additional authority to carry them out. Although 

delegation is sometimes regarded as variety participative 

leadership, there is ample justification for treating delegation as a 

separate category of managerial behavior. Delegation is quality 

qualitatively different in some ways from the other forms of 
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participative leadership such as consulting and joint decision 

making. A manager may consult with subordinates, peers or 

superiors, but in most cases, delegation is appropriate only with 

subordinates.  

(Pendelegasian wewenang mencakup pemberian tugas dan 

tanggung jawab baru kepada sub bagian dan sub bagian mempunyai 

wewenang tambahan untuk melaksanakannya. Meskipun 

kadangkala ada anggapan bahwa pendelegasian wewenang itu 

merupakan bentuk kepemimpinan partisipatif (andil), namun 

terdapat banyak bukti-bukti bahwa pendelegasian itu diperlakukan 

terpisah dengan perilaku manajerial. Pendelegasian wewenang itu 

menekankan pada mutu, yang mana secara kuantitas berbeda dalam 

banyak hal dengan kepemimpinan pertisipatif, perbedaannya itu ada 

pada hal konsultasi pembuatan keputusan bersama. Seorang 

manajer mungkin saja berkonsultasi dengan sub bagian, rekan 

kerja, atasannya, tetapi dalam banyak kasus, pendelegasian 

wewenang hanya berlaku pada sub bagian saja). 

 

Keberhasilan pendelegasian wewenang dikemukakan oleh Gary Yukl 

sebagai berikut: 

The success of delegation depends as much on how it is carried out on 

what it delegated. The following guidelines are designed to minimize the 

problems and avoid common pitfall related to assignment of tasks and delegation 

of authority: (1) Specify responsibilities clearly; (2) Provide adequate authority 

and specify limits of discretion; (3) Specify reporting requirements; and (4) 

Ensure subordinate acceptance of responsibilities. (Keberhasilan pendelegasian 

(wewenang) sangat tergantung pada tata cara melaksanakan apa yang 

didelegasikan itu. Panduan berikut dirancang untuk menghindari kegagalan 

dalam pendelegasian wewenang, yaitu (1) Tentukan tanggung jawab dengan 

jelas; (2) Serahkan wewenang secara memadai dan tentukan batas-batas 

kebijakan; (3) Tentukan syarat-syarat pelaporannya; dan (4) Pastikan sub-bagian 

pelaksana (bawahan) itu menerima tanggung jawab itu. 
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Kemudian berkaitan dengan kewenangan atau authority menurut Sule dan 

Saefullah (2012:180) bahwa wewenang adalah merupakan bentuk lain dari 

kekuasaan yang sering dipergunakan dalam suatu organisasi. Kewenangan 

merupakan kekuasaan formal terlegitimasi. Pendelegasian wewenang adalah 

memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh  delegator  (pemberi 

wewenang) kepada  delegate  (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas 

nama  delegator. 

Menurut Siswanto (2011:163) bahwa delegasian wewenang adalah 

pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau 

satuan organisasi kepada seorang atau satuan organisasi lain untuk melakukan 

aktivitas tertentu. Hal ini didasarkan pada bahwa esensnya hampir tidak ada 

seorang manajer yang dapat secara pribadi menyelesaikan secara penuh penyelia 

seluruh tuga organisasi. 

Dalam mendelegasikan wewenang oleh atasan kepada bawahan perlu 

dilakukan melalui interkasi dalam bentuk komunikasi. Jalinan komunikasi antara 

atasan dan bawahan dalam bentuk komunikasi interpersonal. Menurut Hasan 

(2012:49) bahwa kajian komunikasi merupakan hubungan manusiawi termasuk 

dalam ranah komunikasi interpersona (interpersonal communication). Karena 

interkasi antara manusia terjadi antara dua orang atau lebih dan berlangsung 

secara dialogis. Lebih lanjut, Erliana Hasan (2005:50) bahwa dikaitkan dengan 

pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan 

hidup masyarakatnya, maka hubungan manusia adalah interkasi orang-orang 

yang mengarah pada visi pemerintahan dan suasan kerja yang mampu 
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memotivasi mereka untuk mampu bekerja secara produktif dengan perasaan puas, 

baik secara ekonomis, psikologis maupun secara sosial. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa; (a) Pendelegasian wewenang 

adalah untuk memutuskan perkara-perkara yang cenderung menjadi 

kewajibannya; (b) Pendelegasian adalah sebagai pembagian wewenang atau 

kekuasaan kepada sub-sub unit dalam organisasi; (c) Dalam pendelagasian 

wewenang dimana pimpinan sedikit memberikan pengarahan maupun dukungan, 

karena dianggap sudah mampu dan mau melaksanakan tugas/tanggung jawabnya; 

(d) Pendelegasian meliputi pelimpahan tugas atau tanggung jawab yang baru dan 

berbeda-beda macamnya kepada sub bagian yang ada dalam suatu organisasi; (e) 

Pendelegasian merupakan tindakan atau kebijakan pemberian wewenang dari 

atasan kepada bawahan. Oleh sebab itu atasan harus memberikan acuan ataupun 

tanda-tanda yang dijadikan patokan untuk pelaksanaannya; (f) Wewenang adalah 

otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau sub bagian setelah mendapatkan 

pendelegasian dari atasan; (g) Pendelegasian wewenang adalah proses pembagian 

kewenangan dari atas kebawah dalam suatu organisasi; (h) Pendelagasian 

wewenang adalah pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari 

pimpinan atau satuan organisasi kepada seorang atau satuan organisasi lain untuk 

melakukan aktivitas tertentu; dan (i) dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang 

diperlukan komunikasi antara antasan dengan bawahan agar bawahan dapat 

melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan motivasi tinggi dan 

efektif. 
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F.   Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat 

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, Pasal 2 yaitu: 

sebagian kewenangan yang didelegasikan meliputi:  

(a)   Pelayanan Perizinan; dan  

(b) Pelayanan Non Perizinan.  

Pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pelayanan perizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: 

1. Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) skala Kecil; 

2. Izin Toko Obat; 

3. Izin Akufuntur dan Refleksionis; 

4. Izin Pengobatan Tradisional, Shines dan Tabib; 

5. Izin Optikal; 

6. Izin Rumah Makan dan Restoran skala kecil; 

7. Izin Kesehatan Jasa Boga dan Katering; 

8. Izin Pusat Kebugaran; 

9. Izin Salon skala kecil; 

10. Izin Pengecer Pestisida; 

11. Izin Usaha Hiburan skala kecil; 

12. Izin Penggalian dan Pengolahan Bahan Mineral bukan logam dan 

Batuan skala kecil; 

13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala kecil. 
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Pasal 4 yaitu tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 yaitu pelayanan 

non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: 

1. Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK); 

3. Melaksanakan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di 

wilayah kecamatan; 

4. Membuat rekomendasi penilaian DP3 para kepala unit kerja dan satuan 

unit kerja yang ada di kecamatan; 

5. Melantik dan mengambil sumpah BPD; 

6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan kepala desa; 

7. Membantu pelaksanaan ujian tertulis perangkat desa; 

8. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hasil hutan non kayu; 

9. Melakukan pengawasan terhadap subsidi angkutan orang dan barang; 

10. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

Sumber Daya Alam; 

11. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap warga negara asing 

yang ada diwilayah kerja kecamatan; 

12. Asistensi atas rancangan Peraturan Desa; 

13. Evaluasi terhadap rancangan  peraturan desa tentang APBDesa; 

14. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa); 

15. Melaksanakan Ujian bagi Bakal Calon Kepala Desa. 
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Pasal 6 bahwa Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan 

pendelegasian sebagian kewenangan yang didelegasikan setiap 6 (enam) bulan 

sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 7 bahwa Bupati melakukan 

pembinaan dalam penyelenggaraan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati 

kepada Camat. 

Pasal 8 bahwa (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi 

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.  

(2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Kewenangan 

Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati, mempunyai tugas: 

a. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendelegasian sebagian 

kewenangan Bupati kepada Camat; 

b. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendelegasian 

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali. 

(3) Keanggotaan tim terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua; 

b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra sebagai wakil ketua; 

c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretaris; 

d. Inspektur Inspektorat sebagai anggota; 

e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota; 

f. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sebagai anggota; 

g. Kepala Bagian Keuangan sebagai anggota; 

h. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; 
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i. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagai anggota; dan 

j. Unsur lainnya yang terkait dengan dengan pendelegasian sebagian 

kewenangan Bupati kepada Camat. 

 

G.   Perizinan 

Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2009 Tentang  Pedoman  Umum  Pengaturan Tatalaksana Perizinan dan Non 

Perizinan pada Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa: 

(1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan adalah Pejabat 

Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah  yang  memiliki  

kewenangan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk 

menetapkan  keputusan  perizinan  dan  non  perizinan  di  tingkat  

pemerintah  maupun  pemerintah daerah.  

(2) Tatalaksana perizinan dan non perizinan adalah prosedur, syarat 

formal dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara 

dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan.  

(3) Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat 

Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum 

administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang  

atau  sekelompok  orang  atas  sesuatu  perbuatan  yang  dilarang  

berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  

(4) Keputusan  non  perizinan  adalah  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  

Pejabat  Pemerintah, Badan/Lembaga,  Instansi  Pemerintah  dalam  

ranah  hukum  administrasi  negara  yang  memberikan bukti  legalitas  
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dan  sahnya  sesuatu  kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang  

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Maksud dan tujuan dikemukakan pada Pasal 2, yaitu: Peraturan Pemerintah 

ini dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh penyelenggara perizinan dan non 

perizinan  dalam  menetapkan  peraturan  dan  keputusan  tatalaksana  perizinan  

dan  non  perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.  Dan pada Pasal 3, 

yaitu: Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan tatalaksana 

perizinan dan non perizinan yang mudah,  murah,  terbuka,  cepat,  tepat,  pasti,  

efisien,  efektif  dan  partisipatif  sesuai  dengan  prinsip kepemerintahan yang 

baik. 

Pasal 4 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini memiliki sasaran: (a) 

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan oleh penyelenggara 

perizinan;  (b) mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penetapan 

keputusan perizinan dan non perizinan; (c) mendorong tumbuhnya investasi; (d) 

menghindarkan kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam 

penetapan keputusan; (e) perizinan dan non perizinan; (f) mensinkronkan  dan  

mengharmonisasikan  perizinan  dan  non  perizinan  antar  sektor  dan  antara 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pada Bab II, Pasal 5 dinyatakan bahwa pengaturan tatalaksana perizinan dan 

non perizinan berdasarkan asas:  (a) asas keterbukaan; (b) asas akuntabilitas; (c) 

asas efisiensi dan efektivitas; (d) asas kelestarian lingkungan; (e) asas 

kesederhanaan dan kejelasan; (f) asas kepastian waktu; (g) asas kepastian hukum; 
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(h) asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan (i) asas 

profesionalisme.  

 

H.    Konsep Operasional 

Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari 

salah pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka 

akan diopersionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi diantaranya: 

a. Pendelegasian adalah pelimpahan atau penyerahan tugas oleh atasan 

kepada bawahannya untuk dilaksanakan sesuai dengan instruksi atasan, 

baik dalam organisasi pemerintah maupun non pemerintah. 

b. Wewenang adalah kekuasaan untuk mengambil tindakan atau keputusan 

oleh pimpinan atau atasan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh 

dilakukan oleh bawahan.  

c. Bupati adalah kepala pemerintahan tingkat kabupaten 

d. Camat adalah kepala pemerintahan tingkat kecamatan 

e. Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat atau tanda 

bukti yang menyatakan seseorang diperbolehkan membuka usaha 

dagang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 

I.     Variabel Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari satu (1) variabel saja, yaitu: ”Analisis 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Surat Izin 

Tempat Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu”. Jadi subjektivitas penelitian ini difokuskan pada dua (2) indikator, 
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yaitu: (1) Pendelegasian Wewenang; dan (2) Surat Izin Tempat Usaha 

Perdagangan (SIUP).  

Landasan teoritis indikator Pendelegasian Wewenang mengacu pada teori 

yang dikemukakan oleh Yukl (2010:156-157) sebagai berikut: 

The success of delegation depends as much on how it is carried out on what 

it delegated. The following guidelines are designed to minimize the problems and 

avoid common pitfall related to assignment of tasks and delegation of authority: 

(1) Specify responsibilities clearly; (2) Provide adequate authority and specify 

limits of discretion; (3) Specify reporting requirements; and (4) Ensure 

subordinate acceptance of responsibilities. (Keberhasilan pendelegasian 

(wewenang) sangat tergantung pada tata cara melaksanakan apa yang 

didelegasikan itu. Panduan berikut dirancang untuk menghindari kegagalan 

dalam pendelegasian wewenang, yaitu (1) Tentukan tanggung jawab dengan 

jelas; (2) Serahkan wewenang secara memadai dan tentukan batas-batas 

kebijakan; (3) Tentukan syarat-syarat pelaporannya; dan (4) Pastikan sub-bagian 

pelaksana (bawahan) itu menerima tanggung jawab itu. 

Sedangkan landasan teoritis Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan (SIUP) 

mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, Pasal 3 tentang 

Perizinan. Dalam penelitian ini perizinan difokuskan pada: (1) Usaha Dagang 

Barang Harian; (2) Rumah makan/Restoran; (3) Toko Obat; dan (4) Pengecer Pestisida 

Berdaarkan landasan teoritis diatas, maka variabel penelitian ini dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 
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Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Dikutip dari berbagai teori, November 2016 

 

 

Variabel Penelitian 

 

Analisis Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 

dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

Aspek yang Didelegasikan 

 

Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan (SIUP): 

1. Usaha Dagang Barang Harian; 2. Rumah makan/Restoran; 3. Toko 

Obat; dan 4. Pengecer Pestisida 

 

Indikator 

 

 

1.  Tanggung jawab yang jelas 

      Meliputi: prosedur administrasi, penentuan jenis SIUP, rentang 

waktu pelaksanaan, biaya dan target penuntasannya. 

 

2.  Wewenang secara memadai dan batas-batas kebijakan  

      Meliputi: penyerahan kelengkapan administrasi, biaya 

operasional, informasi tentang prosedur, batas wewenang dan 

ketetapan biaya. 

 

3.  Syarat-syarat pelaporannya 

      Meliputi: syarat pelaporan, syarat adminsitrasi, syarat batas 

waktu, syarat birokrasi, jenis/format pelaporan  

 

4.   Sub-bagian pelaksana (bawahan) itu menerima tanggung jawab 

      Meliputi: kepastian penerimaan tugas, kepastian pegawai 

pelaksana memahaminya, kepastian  waktu pelaksanaan, 

kepastian biaya dan kepastian rentang waktu pelaporan. 

 

                  (Yukl (2010:156-157) 



46 

 

J.    Penelitian Terdahulu 

 

Penleitian ini bukanlah penelitian perdana, melainkan penelitian lanjutan. 

Penelitian ini sudah didahului oleh beberapa penelitian serupa, namun 

penekanannya pada aspek yang berbeda. Beberepa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut: 

 

Tabel II.1  Beberapa Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 
No Nama/Tahun Judul Masalah Hasil 
1 Wella Antika 

/2014 

Analisis Pendelegasian 

Sebagian Wewenang 

Bupati kepada Camat di 

Kecamatan Bandar 

Seikijang Kabupaten 

Pelalawan Propinsi Riau 

 

1. Usaha Dagang 

2. Rumah 

Makan/Restoran 

3. Toko Obat 

1. Hasil analisis 

variabel penelitian ini 

dengan judul: 
Analisis 

Pendelegasian 

Wewenang Bupati 

Kepada Camat Di 
Kecamatan Bandar 

Seikijang Kebupaten 

Pelalawan Propinsi 

Riau, ditemukan 
masuk kategori 

“cukup jelas”;  

 

2. Hasil analisis 
indikator Penentuan 

Tanggung Jawab 

dengan Jelas, 

ditemukan masuk 

kategori ”sangat 

jelas”. 

 

3. Hasil analisis 
indikator Penyerahan 

Wewenang secara 

Memadai dengan 

Batas-Batas 
Kebijakan, 

ditemukan masuk 

kategori ”cukup 

jelas”. 
 

4. Hasil analisis 

indikator 

Menentukan Syarat-
Syarat 

Pelaporannya, 

ditemukan masuk 

kategori ”sangat 
jelas”. 

 

5. Hasil analisis  
indikator 
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Memastikan 

Pelaksanaan Tugas 

Bawahan Penerima 

Tanggung Jawab, 
ditemukan masuk 

kategori ”cukup 

jelas”. 

 
2 Roksana 

Tambunan 

/2013 

Hubungan antara 

Pendelegasian Wewenang 

dan Koordinasi Terhadap 

Efektivitas 

Kepemimpinan Kepala 

SMA Negeri  Pekanbaru 

/2013 

1. Pendelegasian 

Wewenang 

2. Koordinasi 

3. Efektivitas 

Kepemimpinan 

Kepala SMA 

Negeri  

Pekanbaru 

1. Terdapat hubungan 

yang signifikan 

secara linear antara 

pendelegasian 

wewenang dengan 

koordinasi 

2. Tidak terdapat 

hubungan yang 

signifikan secara 

linear antara 

pendelegasian 

wewenang dan 

efektivitas 

kepemimpinan 

kepala SMA 

3. Terdapat hubungan 

yang signifikan 

secara simultan 

antara 

pendelegasian 

wewenang, 

koordinasi 

efektivitas 

kepemimpinan 

kepala SMA 

3 Efendi 

Harahap/2013 

Analisis Pelimpahan 

Sebagian Wewenang Wali 

Kota kepada Camat 

Medan Amplas 

1. Usaha rumah 

makan/restoran 

2. Usaha tempat 

hiburan 

3. Usaha 

Peternakan 

4.Usaha Tambak 

Ikan 

1. Usaha rumah 

makan/restoran 

masuk kategori 

“bagus” 

2. Usaha tempat 

hiburan masuk 

kategori “cukup 

bagus” 

3. Usaha Peternakan 

masuk kategori 

“kurang bagus” 

 4. Usaha Tambak 

Ikan masuk 

kategori “bagus”.  

 

 

 

 
 

 

 


