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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konsep Good governance atau tata kepemerintahan yang baik merupakan 

salah satu upaya guna menciptakan keteraturan dan kesinambungan dalam sistem 

tata pemerintahan. Konsep ini, menjadi salah satu acuan dalam upaya peningkatan 

kualitas di beberapa aspek kepemerintahan. Suatu sistem tata kepemerintahan 

yang baik tidak hanya mengacu pada perbaikan yang nampak seperti sarana dan 

prasarana. Namun, pengelolaan sistem pemerintahan perlu diarahkan dari Bad 

governancemenjadi Good governance.Seperti yang dikemukakan Dwiyanto 

(2008:18), bahwa sistem pengelolaan pemerintahan di beberapa negara 

mengalami inefesiensi yang disebabkan oleh adanya praktik bad governance 

seperti tidak transparan, rendahnya partisipasi warga, rendahnya daya tanggap 

birokrasi, serta diskriminasi. Oleh karena itu, perlunya penataan sistem 

pemerintah melalui pelaksanaan konsep good governance. 

Terselenggaranya Good governance, merupakan prasyarat bagi 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita–cita 

bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan absah sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Perbaikan sistem 

pemerintahan dilakukan dengan perubahan beberapa aspek penting di dalamnya, 

salah satunya yakni perbaikan pelayanan publik. Pelayanan publik, yang 
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kemudian dikaitkan dengan terciptanya suatu tatanan kepemerintahan yang baik 

(good governance) tidak terlepas dari perannya yang sebagai sarana pemersatu 

kepentingan unsur-unsur terkait.  

Prosedur pengurusan surat izin usaha perdagangan merupakan hal yang 

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait dalam usaha pedagangan. Surat 

izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin yang 

digunakan yang wajib dimiliki seseorang atau suatu badan usahauntukdapat 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan 

merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk 

kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan 

jasa. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) diberikan kepada para pengusaha, baik 

perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN. Surat izin ini adalah 

surat yang diresmikan oleh instansi pemerintah bagi seseorang atau badan yang 

akan melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha dalam bidang jasa atau 

perdagangan. Kepemilikan Surat izin usaha perdagangan merupakan kewajiban 

seseorang yang akan menjalankan suatu usaha perdagangan. Surat ini wajib 

dimiliki sebagai bukti pengesahan dari bisnis atau usaha yang dijalankan seperti 

yang tertuang dalam Permandagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009 pasal 2 yaitu 

bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP. 

Pemerintah dalam tingkat Kecamatan haruslah bisa fleksibel terhadap 

kewenangan selagi tidak bertentangan dengan hukum. Yang telah diberikan dan 

mampu untuk menyelesaikan sendiri berbagai masalah yang timbul di kalangan 

masyarakat serta mampu menciptakan kebijakan yang positif yang mampu 
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menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Adapun yang 

menjadi pelimpahan kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian otonomi 

daerah kepada Kecamatan yang permasalahannya tentang surat izin usaha. 

Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu 

yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur 

sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Inilah yang kerap kali menjadi 

persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai 

pejabat, berkutat dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan 

kepentingan yang diingikan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu 

dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat 

administrasi didalam pemerintah suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan 

tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan 

serta norma-norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

Dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 49 Tahun 2013 tentang 

Pelimpahan  Kewenangan Bupati untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi 

Daerah Kepada Kecamatan berisikan tentang aspek, yaitu: 

1. Perizinan  

2. Rekomendasi 

3. Koordinasi  

4. Pembinaan  

5. Pengawasan  

6. Fasilitasi  
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7. Penetapan dan  

8. Penyelenggaraan 

Dari beberapa kewenanangan yang diperoleh Camat dalam hal perizinan 

masih mengalami banyak kendala, Padahal izin sangat penting sebagai awal 

dimulainya usaha, selain perizinan maka pemerintah juga melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan usaha.  

Prinsip utama dalam pelimpahan wewenang adalah wewenang yang dapat 

didelegasikan yaitu wewenang yang bersifat atributif, sedangkan wewenang yang 

bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena akan 

mempersulit dalam hal pembiayaan dan pertanggung jawabannya. Pelimpahan 

wewenang dapat dikemukakan, bahwa prinsip dalam memberikan pelimpahan 

wewenang harus memberikan perhatian pada isi kebijakan dan konteks 

pelaksanaannya. Isi kebijakan menyangkut pengaruh kepentingan yang ada, 

keuntungan-keuntungan yang diperoleh, kejelasan tujuan, program pelaksanaan 

dan dukungan sumber daya baik finansial maupun personil, sedangkan dalam 

konteks pelaksanaan kebijakan menyangkut bentuk dan indikator wewenang, 

kepentingan dan strategi, karakter rezim pimpinan dan organisasi serta tanggung 

jawab. 

Perizinan merupakan proses pemberian izin yang merupakan hak dan 

kewenangan Camat. Perizinan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kampar 

Nomor 49 Tahun 2013.  
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Tabel 1.1 

Data Perizinan Usaha 

 

No Nama Usaha Jumlah Dapat Izin Tidak Ber Izin 

1 Rumah Makan 23 4 19 

2 Bengkel 17 6 11 

3 Foto Copy 5 3 2 

Sumber : Kantor Camat Koto Kampar Hulu, 2016 

Berdasarkan tabel diatas masalah yang timbul banyaknya usaha yang tidak 

memiliki izin dari camat untuk mendirikan usahanya. Di daerah Koto Kampar 

Hulu beberapa usaha contohnya rumah makan, bengkel, foto copy, Sudah berdiri 

sejak lama tetapi tidak memiliki izin usaha.  

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan Prosedur Pengurusan 

Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Kampar Khususnya Di Kecamatan 

Koto Kampar Hulu. Diindikasikan dapat beberapa permasalahan terkait 

pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Diindikasikan terdapat beberapa 

permasalahan antara lain yaitu kewenangan yang diberikan oleh Bupati justru 

tidak bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Camat, hal ini terlihat dari belum 

efektifnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Camat kepada masyarakat 

untuk mengurus beberapa keperluan seperti dalam hal perizinan perdagangan 

mikro, yang terdapat pada pasal 3 Peraturan Bupati Kampar Nomor 49 Tahun 

2013 yaitu, Memberikan surat Izin yang berupa izin usaha mikro, Terkait dengan 

hal tersebut, dalam prakteknya masih mengalami hambatan belum sejalan dengan 

tujuan dilakukannya pelimpahan wewenang kepada Camat, karena seperti dalam 

pembuatan izin pembuatan usaha mikro terkadang masyarakat selaku pemohon 

harus menyerahkan gambaran dan spesifikasi usaha.  
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Kondisi ini mengakibatkan banyak pertanyaan di masyarakat khususnya di 

Kecamatan Koto Kampar Hulu dimana mereka mengeluhkan lamanya surat Izin 

usaha mikro diproses dan dikeluarkan oleh Camat. Selain itu permasalahan dalam 

hal pemberian Izin mikro, dikatakan demikian karena dalam parkteknya apabila 

masyarakat mengajukan Izin usaha mikro kepada Camat, selanjutnya Camat 

menyerahkan kepada BPMPPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu) Kabupaten Kampar untuk meneliti kelengkapan dan 

spesifikasi usaha mikro yang akan di jalankan. 

Akan tetapi Izin tersebut tidak diserahkan lagi kepada Camat tetapi 

BPMPPT menyerahknnya langsung kepada masyarakat selaku pemohon sekaligus 

menijau kembali usaha mikro yang akan dilakukan pemohon. Kondisi ini seolah-

olah pengajuan Izin untuk usaha mikro bukan diberikan kepada Camat 

sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kampar Nomor 49 Tahun 2013, tetapi 

masih diberikan oleh BPMPPT Kabupaten Kampar. pasal 2 ayat 2 yang 

menyebutkan bahwa bagi kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai 

penyelenggara, Kondisi ini berdampak terhadap kualitas pelayanan publik 

khususnya dalam rangka kecepatan dalam memberikan pelayanan administrasi 

kepada masyarakat. sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal.  

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai Kecamatan masih melakukan 

pekerjaan yang bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Camat Koto Kampar Hulu yang menyatakan bahwa pemahaman 

pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-

beda latar belakang pendidikannya dan lebih banyak berpendidikan SLTA. Sarana 
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dan prasana juga menjadi salah satu permasalahan penting bagi terlaksananya 

pelimpahan wewenang, tanpa ada sarana dan prasarana ini dapat menghambat 

dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang. Sarana dan prasarana yang kurang 

lengkap. Namun menurut Camat untuk melaksanakan tugas yang diberikan 

Bupati, aparat Kecamatan dibatasi oleh minimnya sarana dan prasarana seperti 

perangkat komputer dan fasilitas lainnya. Itu juga terkendala minimya anggaran 

dari Kabupaten.   

Guna mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan pelimpahan 

wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-prinsip yang mendasari 

dengan praktek penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan 

sumber daya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen. 

Tujuan administratif dari desentralisasi adalah terbangunnya sistem administrasi 

pemerintahan daerah yang mampu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat serta mengutamakan nilai efektif, efisien, equity serta ekonomik. 

Sedangkan tujuan sosial ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Adapun persyaratan untuk mengurus surat rekomendasi izin usaha 

perdagangan di kecamatan sebagai berikut: 

1. Foto copy KTP  

2. Pas fhoto 3x4 warna 3 lembar  

3. Surat pernyataan simpadan dan luas tempat usaha  

4. Sket/denah lokasi  

5. Fhoto copy izin prinsip/izin lokasi 
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6. Rekomendasi dari desa  

Dikeluarkannya Peraturan Bupati ini tentu dengan semangat untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan 

peningkatan pelayanan publik, akan tetapi hak tersebut belum terwujud dan 

masyarakat belum merasakan pelayanan publik yang lebih baik.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan memberi judul: “ANALISIS PROSEDUR PENGURUSAN 

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN KAMPAR 

(STUDI IZIN USAHA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang  masalah diatas, Maka penulis 

merumuskan  permasalahan pada penelitian ini sebagai  berikut:  

1. Bagaimanakah prosedur pengurusan surat izin usaha perdagangan di 

Kabupaten Kampar? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi prosedur pengurusan surat izin usaha 

perdagangan di Kabupaten Kampar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah 

yang telah dirumuskan diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui prosedur pengurusan surat izin usaha perdagangan di 

Kabupaten Kampar? 
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengurusan surat izin usaha 

perdagangan di Kabupaten Kampar? 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan analisi prosedur pengurusan surat izin usaha perdagangan 

di Kecamatn Koto Kampar Hulu (studi izin usaha di Kecamatan Koto 

Kampar Hulu). 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan literatur untuk semua yang 

memerlukan teori tentang perananan kebijakan  di lingkungan jurusan 

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi Camat, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Pemerintahan 

Kabupaten Kampar tentang analisi prosedur pengurusan surat izin usaha 

perdagangan di Kecamatan Koto Kampar Hulu (studi izin usaha di 

Kecamatan Koto Kampar Hulu).  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TELAAH PUSTAKA 

Pengertian Prosedur, Pengurusan, Perizinan Izin Usaha 

perdagangan, Defenisi Konsep, Konsep Operasional, Kerangka 

Pemikiran dan Hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Sejarah Kantor Camat Kecematan Koto Kampar Hulu, Visi dan 

Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu, Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah, Keadaan Pegawai Kantor Camat.  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian tersebut. 

BAB  VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai bab penutup dalam penelitian ini, penulis memberikan 

kesimpulan dari hasil penulisan dan pembahasan serta 

memberikan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 


