
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan tugas yang harus 

dilaksanakan oleh perangkat pemerintah daerah dalam rangka untuk kemajuan 

daerah. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai  unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan  daerah otonom.
1
 

Saat ini sistem pemerintahan sudah berubah dari sentralisasi kepada 

desentralisasi, artinya dari semuanya diatur oleh pemerintah dan saat ini bidang-

bidang tertentu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri 

sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah yang bersangkutan, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yaitu: 

“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 

Pusat.”
2
 

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Pemerintahan Daerah, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya 

pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat 

                                                 
1
M. Arif Nasution dkk, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, (Bandung: 

Mandar Maju, 2000), h.53  
2
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Hasil Amandemen)  



 

 

 

 

2 

yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian 

perkembangan dan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara 

pemerintah pusat dan daerah.
3
 

Pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan 

merupakan penampilan dari pemerintahan yang memprioritaskan kepentingan 

masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah perlu 

memfungsikan seluruh sektor (sumber daya manusia, sumber daya alam dan 

sektor-sektor lain yang mampu memberi sumbangsih terhadap jalannya otonomi 

daerah), hal ini perlu dijadikan sebagai fokus perhatian pemerintah dalam rangka 

peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara terus menerus dan 

berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

apapun dan bagaimanapun susunan maupun bentuk pemerintahan daerah yang 

otonom, sangat diprioritaskan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, 

sebab pelayanan merupakan parameter bagi efisiensi dan efektifitas sistem dan 

manajemen sebuah pemerintahan otonom.
4
 

 Pemerintah daerah harus senantiasa melakukan inovasi atau pembaharuan 

dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi daerah 

adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

khususnya perbaikan kualitas pelayanan. 

 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi 

Daerah disebutkan bahwa, Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk 
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mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara 

optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi 

Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, 

dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah, 

melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk 

mengusulkan Inovasi Daerah.
5
  

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi 

Daerah menyebutkan bahwa, Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan 

prinsip: 

a. Peningkatan efisiensi; 

b. Perbaikan efektivitas; 

c. Perbaikan kualitas pelayanan; 

d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; 

e. Berorientasi kepada kepentingan umum; 

f. Dilakukan secara terbuka; 

g. Memenuhi nilai kepatutan; 

h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2017 Tentang Inovasi Daerah, perlu dilihat penerapannya pada Kantor Camat 

Kubu khususnya di bidang pelayanan kepada masyarakat, apakah ada usaha untuk 

melakukan perbaikan atau pembaharuan  sistem pelayanan yang diberikan kepada 
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masyarakat, agar masyarakat merasa puas dalam mendapatkan haknya untuk 

berurusan di Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir. 

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang 

Inovasi Daerah disebutkan bahwa, “Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi 

dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian 

pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik”. 

Sedangkan kriteria inovasi daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, dapat 

memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, dan tidak mengakibatkan 

pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan  yang berlaku.
6
 

Menurut kenyataan di lapangan  di Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan 

Hilir belum dapat melakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, karena 

sampai saat ini sistem pelayanan yang berlaku pada kantor camat tersebut masih 

seperti yang biasa, dan belum ada perubahan yang signifikan terhadap pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

Inovasi atau perubahan yang dilakukan di Kantor Camat Kubu seharusnya 

dapat memberikan kemudahan atau kenyamanan bagi masyarakat dalam 

mengurus administrasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk 

dan jenisnya. Di samping itu juga aparatur kecamatan dapat memberikan 

pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang membutuhkan administrasi 

kependudukan. 
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Berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan sebagaimana ungkapan 

yang dinyatakan oleh SAF salah seorang warga masyarakat Kecamatan Kubu 

menyatakan bahwa, dalam pengurusan administrasi kependudukan di Kantor 

Camat Kubu terkesan lambat dan masih dilakukan secara manual, sehingga 

masyarakat menunggu lebih lama dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. 

Oleh karena itu, urusan administrasi yang diperlukan oleh masyarakat tentunya 

tertunda karena harus menunggu selesainya administrasi di Kantor Camat.
7
 

Terhadap hal ini pemerintah kecamatan juga perlu melakukan inovasi atau 

perubahan terhadap sistem pelayanan agar dapat memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam mendapatkan surat-surat yang diperlukan dari pihak kecamatan. 

Kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan tolok ukur dari 

kemajuan pemerintah kecamatan, karena masyarakat dapat menilai bahwa sistem 

pelayanan yang diterapkan pada kantor camat, apakah sudah memadai atau belum. 

Sehingga kemajuan dari pemerintah kecamatan dapat dinilai dari pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Di samping itu juga apakah pemerintah kecamatan 

senantiasa memperhatikan secara serius terhadap berbagai kepentingan yang 

diperlukan oleh masyarakat setempat, terutama yang berhubungan dengan 

masalah pengurusan administrasi dan sebagainya.  

Tentunya perlu dilakukan penelitian mengenai perbaikan kualitas 

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kubu, dengan mengambil 

judul penelitian: “PELAKSANAAN  INOVASI DAERAH DI BIDANG 

PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT KUBU KABUPATEN ROKAN 
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HILIR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 

2017”. 

 

B. Batasan masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan penafsiran yang 

meluas, maka penulis membatasi pada permasalahan yang berhubungan dengan 

langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kubu dalam rangka 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kemudian perbaikan 

terhadap sistem administrasi kecamatan, serta sarana dan prasarana yang 

diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Dari beberapa pemikiran di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 

Tentang Inovasi Daerah di bidang pelayanan pada Kantor Camat Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir? 

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan dalam 

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2017 Tentang Inovasi Daerah di bidang pelayanan pada Kantor Camat Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir. 
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2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan 

dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, 

terutama yang menyangkut masalah pelaksanaan peraturan. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai 

pelaksanaan peraturan pada masa yang akan datang. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau 

terhadap masyarakat.
8
 Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang 

berhubungan dengan pelaksanaan inovasi daerah di bidang pelayanan pada 

Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Sedangan dilihat dari sifatnya 

penelitian ini adalah bersifat deskriptif,
9
 artinya memberikan gambaran 

yang jelas mengenai pelaksanaan inovasi daerah di bidang pelayanan pada 
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Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan 

penelitian ini pada Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Adapun alasan penulis 

mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih belum maksimalnya 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur atau pegawai di Kantor Camat 

Kubu, sehingga perlu dilihat inovasi atau perubahan yang dilakukan 

terhadap sistem pelayanan yang diberikan sebagaimana yang diamanahkan 

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. 

3. Subjek dan Objek Penelitian   

Subjek dalam penelitian ini adalah staf pada Bagian Pelayanan 

Kantor Camat Kubu, dan masyarakat Kecamatan Kubu yang mengurus 

administrasi kependudukan di Kantor Camat Kubu. Sedangkan yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan inovasi daerah di 

bidang pelayanan pada Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan 

tempat lokasi penelitian,
10

 dalam hal ini penulis memperoleh data dari 

pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan inovasi daerah di 
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bidang pelayanan pada Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. 

b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian 

pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,
11

 yang berhubungan 

dengan masalah dalam penelitian ini. 

c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan 

orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat 

yang sama.
12

 Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian 

dari populasi yang ada.
13

 Populasi dalam penelitian ini adalah staf pada 

Bagian Pelayanan di Kantor Camat Kubu sebanyak 4 orang, serta 

masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan pada Kantor 

Camat Kubu pada Tahun 2017 sebanyak 251 orang. Oleh karena populasi  

jumlahnya cukup besar, maka penulis mengambil sampel sebesar 25% 

yaitu sebanyak 63 orang, dengan metode purposive sampling, artinya 

penulis menentukan sendiri populasi yang dapat dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. 
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Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 
 

NO JENIS POPULASI 
POPULAS

I 
SAMPEL 

PERSENTAS

E 

KETERANGA

N 

1 

Camat dan Staf 

pada Bagian 

Pelayanan 

5 5 100% Total Sampling 

2 
Masyarakat yang 

Mengurus adm. 
251 63 25% 

Purposive 

Sampling 

 Jumlah 256 68 - - 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.
14

 Dalam 

hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk 

mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek 

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu 

kepada camat dan staf pada bagian pelayanan pada Kantor Camat Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir, mengenai permasalahan yang diteliti. 

c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk masyarakat yang 

mengurus administrasi kependudukan pada Kantor Camat Kubu Kabupaten 

Rokan Hilir, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 

jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.
15

 

7. Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan   

metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis 

maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap 

yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara 

deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan inovasi daerah 

di bidang pelayanan pada Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, serta menganalisa data tersebut 

yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada 

hal-hal yang bersifat khusus.
16

 

 

F.Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 

Bab I   PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Kecamatan Kubu, 

kondisi geografis Kecamatan Kubu, dan kondisi demografis 

Kecamatan Kubu.  

Bab III  TINJAUAN TEORITIS 

 Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri 

dari pengertian inovasi, pemerintahan kecamatan, pelayanan publik, 

Pembangunan Daerah, dan gambaran mengenai Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. 

Bab IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang 

Inovasi Daerah di bidang pelayanan pada Kantor Camat Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir, serta hambatan yang dihadapi oleh 

pemerintah kecamatan dalam memperbaiki pelayanan kepada 

masyarakat. 

Bab V      PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab 

kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga 

berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perkembangan hukum kuhususnya hukum perjanjian 

 

 


