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ABSTRAK
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

Oleh :
Puja Sentosa
Skripsi ini berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi belum optimalnya kualitas pelayanan
yang ada di Kantor Kecamatan Mandau. Penulis melakukan penelitian guna
mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang ada di Kantor Camat Mandau
serta bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang ada di
Kantor Camat Mandau.
Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder
sebagai acuan dalam mengambil data. Adapun jumlah informan penelitian yakni
terdiri dari Camat Mandau, Sekretaris Camat Mandau, Kasubag Pelayanan
Umum (PATEN), Staf pelayanan umum dan masyarakat yang melakukan
pelayanan di Kantor Kecamatan Mandau. Selain itu penulis juga menggunakan
alat ukur sebagai indikator yang di ambil dari Permendagri Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang
indikatornya terdiri dari : Persyaratan Administratif, Standar Pelayanan dan
Sarana dan Prasarana.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai sumber data dari
penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau belum optimal dan
proses pelayanan nya masih berbelit-belit dan juga sangat lama. Hal ini
dibuktikan oleh penulis dalam hasil wawancara dengan berbagai jawaban
narasumber, penulis mengambil kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau masih
kurang baik dan belum berjalan sesuai dengan aturan yang telah ada.
Kata Kunci : Kualitas, Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan

publik yang prima bagi semua penduduknya. Dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengertian Pelayanan Publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang,

jasa,

dan/atau

pelayanan

administratif

yang

disediakan

oleh

penyelenggara pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih
dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber
daya manusia yang belum memadai. Hal ini dikarenakan masih banyaknya
pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti
melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat penting.
Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas, meskipun
tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik
yang terjadi selama ini masih berbelit-belit dan melelahkan.
Rendahnya kualitas pelayanan publik baik itu pelayanan barang, jasa,
maupun administrasi merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada
birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi
yang panjang dan adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan menyebabkan
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penyelenggaraan pelayanan publik menjadi panjang dan melalui proses yang
berbelit-belit. Sehingga kemungkinan timbulnya ekonomi biaya tinggi, terjadinya
penyalahgunaan

wewenang,

korupsi,

kolusi,

nepotisme,

dan

kurangnya

pengawasan dari pemerintah.
Kecamatan merupakan pemerintah tingkat daerah yang memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat operasional. Dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka kecamatan dipimpin oleh seorang
Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah
dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas
sebagaimana yang dimaksud, camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari
Kepala Daerah.
2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, kependudukan dan
pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri.
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
4. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian,
produksi dan distribusi serta pembinaan sosial budaya dan lingkungan
hidup.
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Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pemerintah Kabupaten
Bengkalis menyediakan beberapan pelayanan kepada masyarakatnya. Adapun dari
semua jenis pelayanan yang diberikan Kantor Camat Mandau Kabupaten
Bengkalis, sebagai berikut:
Tabel 1.1 Jenis Pelayanan yang ada di Kantor Camat Mandau Kabupaten
Bengkalis
NO

JENIS PELAYANAN

KETERANGAN

1

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

PERIZINAN

2

Surat Izin Usaha Mikro Kecil

PERIZINAN

3

Surat Izin Keramaian

PERIZINAN

4

Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK)

NON PERIZINAN

5

Surat Keterangan Ahli Waris

NON PERIZINAN

6

Surat Keterangan Pindah

NON PERIZINAN

7

Surat Keterangan Tanggungan Keluarga

NON PERIZINAN

8

Surat Rekomendasi Usaha Perdagangan / Tanda

NON PERIZINAN

Daftar Perusahaan (SIUP/TDP)
9

Surat Rekomendasi Izin Pariwisata

NON PERIZINAN

10

Surat Rekomendasi Reklame dan Reklame Insidentil

NON PERIZINAN

11

Surat Rekomendasi Izin Keramaian

NON PERIZINAN

12

Surat Keterangan Tidak Mampu

NON PERIZINAN

13

Surat Keterangan Subsidi Listrik (900 watt)

NON PERIZINAN

14

Surat Keterangan Dispensasi Nikah

NON PERIZINAN

15

Surat Rekomendasi Penelitian dan Riset

NON PERIZINAN

16

Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat

NON PERIZINAN

17

Surat Rekomendasi Sekolah / Penegrian Sekolah

NON PERIZINAN

18

Proposal Bantuan Sosial

NON PERIZINAN

19

Surat Keterangan Bukan Pegawai Negeri Sipil

NON PERIZINAN

20

Legalisir

NON PERIZINAN

21

Surat Izin Rekomendasi IMB diluar Wewenang

NON PERIZINAN

Sumber : Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jenis pelayanan di
kantor camat dibedakan menjadi pelayanan perizinan sebanyak 3 pelayanan dan
pelayanan non perizinan sebanyak 18 pelayanan. Masyarakat yang merupakan
pelanggan dalam pelayanan publik juga memiliki peran penting dalam tercapainya
kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebagai masyarakat kita harus mengikuti
semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga tercipta keharmonisan
antara kedua belah pihak. Masyarakat juga memiliki harapan yang besar terhadap
kinerja penyelenggaran pelayanan publik yang professional dan efektif serta
efisien. Sehingga Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah memiliki

tanggung jawab tentang bagaimana memberikan pelayanan publik terbaik yang
dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang menggunakannya. Berikut
jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan di Kantor Camat Mandau :
Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat yang Melakukan Pelayanan Perizinan Tahun
2018
JUMLAH

PENANGGUNG
JAWAB

4 4 0 0 0 1 2 7 0 1 4 0

23

Kasi Tata
Pemerintahan

2

Surat Izin Usaha
7 11 61 15 9 3 6 6 10 3 4 0
Mikro Kecil

135

Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa

3

Surat Izin
Keramaian

37

Kasi Trantib

NO

JENIS
PELAYANAN

Surat Izin
1 Mendirikan
Bangunan

BULAN

KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4 5 6 0 0 4 7 0 5 4 1

Sumber : Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019
Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui jumlah masyarakat yang melakukan
Pelayanan Perizinan pada tahun 2018 berjumlah 23 orang untuk pelayanan Surat
Izin Mendirikan Bangunan, 135 orang yang melakukan pelayanan Surat Izin
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Usaha Mikro Kecil dan 37 orang yang melakukan pelayanan Surat Izin
Keramaian.
Tabel 1.3 Jumlah Masyarakat yang Melakukan Pelayanan Non Perizinan
Tahun 2018
JENIS
NO
PELAYANAN

BULAN

JUMLAH

PENANGGUNG
KET.
JAWAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

0

3

1

4

1

3

1

1

6

3

1

31

Kasi Tata
Pemerintahan

Surat
2 Pernyataan
150 130 118 120 137 81
GantiKerugian

91

107

94

213

99

125

1465

Kasi Tata
Pemerintahan

Surat
3 Keterangan
Ahli Waris

12

31

34

84

26

26

323

Kasi Tata
Pemerintahan

Surat
4 KeteranganPin 202 157 189 215 179 106 234 160 401 377 185 173
dah

2578

Kasi Tata
Pemerintahan

Rekomendasi
1 IMB di Luar
Wewenang

18

Rekomendasi
Izin Usaha
Perdagangan/T
5
20
anda Daftar
Perusahaan
PT/CV
RekomendasiIz
in Usaha
Perdagangan/T
6
6
anda Daftar
Perusahaan
UD/Toko
Rekomendasi
Izin Reklame
7
4
dan Reklame
Insidentil

13

24

18

25

12

22

46

32

11

0

5

10

2

18

0

0

166

Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

7

15

10

12

1

8

6

5

0

0

0

70

Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

5

10

7

0

0

0

0

2

0

7

0

35

Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Rekomendasi
Izin Pariwisata

0

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

5

Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Surat
Keterangan
9
Subsidi Listrik
(900watt)

9

6

20

2

1

1

0

0

3

2

3

0

47

Kasi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya

Surat
10 Keterangan
Tidak Mampu

13

12

13

17

29

15

13

27

12

19

8

8

186

Kasi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya

Rekomendasi
11 Penelitian dan
Riset

5

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Kasi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya

Rekomendasi
12 Organisasi
Masyarakat

1

0

3

1

1

0

1

1

0

0

0

0

8

Kasi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya

8

6

13

Proposal
Bantuan Sosial

1

11

27

15

10

2

0

11

5

6

4

2

94

Kasi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya

14

Rekomendasi
Sekolah /
Penegrian
Sekolah

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Kasi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya

3

1

3

1

5

3

1

7

3

9

7

0

43

Kasi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya

Surat
Keterangan
16
0
Bukan Pegawai
Negri Sipil

0

0

0

0

0

0

83

0

6

12

0

101

Kasi
PelayananUmum

Surat
Keterangan
17
Tanggungan
Keluarga

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

12

Kasi
PelayananUmum

18 Legalisir

17

3

16

36

22

8

13

14

23

30

42

25

249

Kasi
PelayananUmum

485 394 572 509 436 235 401 486 600 779 409 361

5667

Surat
Keterangan
15
Dispensasi
Nikah

Jumlah

Sumber : Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019
Tabel 1.3 diatas menjelaskan bahwa Pelayanan Non Perizinan berjumlah
5667 yang melakukan pelayanan di Kantor Kecamatan Mandau sepanjang tahun
2018. Melihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor
kecamatan mandau ini, menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan
pelayanan yang efektif dan efisien.
Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat
mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat
dan memuaskan. Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh
pegawai-pegawai yang handal, berkompten, mampu memahami serta dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab
yang dibebankan kepadanya. Selain itu, pegawai-pegawai tersebut haruslah
memiliki komitmen dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Masyarakat
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tentunya ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah.
Pelayanan yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima
merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan.
Berikut daftar nama Pegawai di Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau yang melayani masyarakat, yaitu :
Tabel 1.4 Daftar Nama Pegawai yang Melayani Urusan Masyarakat di
Bidang Paten
No

Nama Pegawai/Staf

Pangkat / Golongan

Jabatan

1

Sri Isgina Hartini, ST

Penata (III/c)

Kasi Paten

2

Grace Selvia

Paten

Staf

3

Hartini

Paten

Staf

4

Dian Kurnia Putri

Paten

Staf

5

Dina Maya Marina

Paten

Staf

6

Sarah Khairatni, S.IP

Paten

Staf

7

Sofyan Aprianto

Paten

Staf

8

Rahman Sarif

Paten

Staf

Sumber: Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019
Berdasarkan tabel 1.4 diatas terlihat bahwa Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) dikelola oleh 8 orang dengan 2 orang berjenis
kelamin laki-laki dan 6 orang berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah 8 orang
pengelola, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap
masyarakat. Tetapi setelah peneliti melakukan pengamatan dilapangan, terdapat
beberapa permasalahan yang dijumpai pada bagian pelayanan dan juga di Kantor
Kecamatan Mandau. Beberapa permasalahan yang peneliti temukan di lapangan
yaitu :
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1. Format Administrasi yang berubah-ubah dari Kecamatan, Kelurahan
maupun dari Kabupaten, yang mengakibatkan informasi yang diterima
masyarakat tidak sampai dan terkendala dalam mengurus pelayanan di
kantor kecamatan mandau.
2. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada Bapak Adi Purwanto selaku
masyarakat yang menerima pelayanan di Kantor Kecamatan Mandau, ia
mengatakan bahwa pelayanan yang diterimanya lama, ini dikarenakan
terbatasnya jumlah petugas yang melayani masyarakat di Kantor tersebut.
Hingga membuat masyarakat yang lainnya untuk mengantri dan
menunggu lebih lama untuk pengurusan dokumennya.
3. Sarana dan prasarana yang ada di pelayanan Paten tersebut terbatas,
sehingga menyulitkan warga yang akan mendapatkan pelayanan. Dan
membuat warga berdiri untuk menunggu namanya di panggil oleh petugas.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat
sebuah judul penelitian tentang,“ ANALISIS KUALITAS PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR
CAMAT MANDAU KABUPATEN BENGKALIS ”

9

1.2

Rumusan Masalah
Sebagaimana telah dikemukakan didalam latar belakang masalah diatas,

maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok
penelitian ini, sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) yang ada di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau
Kabupaten Bengkalis?
1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk

Mengetahui

Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan (PATEN) yang ada di Kantor Camat Mandau Kabupaten
Bengkalis.
2. Untuk

Menganalisa

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Kualitas

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor
Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.
1.4

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penilitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu administrasi negara dan menjadi
referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan
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penelitian yang berkaitan dengan analisis kualitas pelayanan di kantor
camat.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta
kontribusi bagi pemerintah dan khususnya untuk Kantor Kecamatan
Mandau guna meningkatkan kualitas pelayanan.
1.5

Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini,

penulis membagi ke dalam enam bab sebagai berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada Bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang
masalah. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
secara sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Pada Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan
pembahasan yang akan peneliti lakukan.

BAB III

: METODE PENELITIAN
Dalam Bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi
jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, informan penelitian serta teknik analisis
data.
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BAB IV

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam Bab ini menguraikan tentang gambaran singkat Kota Duri,
keberadaan Kantor Kecamatan Mandau, kemudian juga memaparkan
struktur organisasi di Kantor Kecamatan Mandau, visi dan misi serta
uraian tugas di Kantor Kecamatan Mandau.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam Bab ini penulis akan membahas dan menganalisa mengenai
hasil penelitian berdasarkan penelitian di lapangan.

BAB VI

: PENUTUP
Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran
yang membangun bagi subyek penelitian agar bisa lebih baik
kedepannya.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Pengertian Pelayanan Publik
Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan
melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan manusia Sinambela dalam (Muslim dan Larbiel Hadi, 2010:3).
Menurut Harbani Pasolong (2014:128) pelayanan pada dasarnya dapat
didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik
langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir dalam
(Harbani Pasolong, 2014:128) mengatakan pelayanan adalah proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung.
Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan,
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis
pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis
pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk
pelayanan yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:
1. Pelayanan Administratif, jenis pelayanan administratif adalah jenis
pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan,
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penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha
lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa
dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lainlain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan, IMB, Pelayanan
administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte
kematian).
2. Jenis Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan
berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen
langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara
keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda
(berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah
secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik,
pelayanan air bersih, pelayanan telepon.
3. Jenis Pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan

berupa

sarana

dan

prasarana

serta

penunjangnya.

Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan
pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi
penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu
tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanan
kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam
kebakaran.
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Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pelayanan Publik tersebut orientasinya
adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas disebutkan
dalam isi peraturan tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik
instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan,
maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik.
Pelayanan publik sebagai fokus disiplin Ilmu Administrasi Publik tetap menarik
untuk dicermati karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada
publik masih dianggap “belum baik atau tidak memuaskan”.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
yaitu Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif

yang

disediakan

oleh

penyelenggaraan

pelayanan

publik.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.
Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang
membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan
pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam
organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
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tindakan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara
maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung
maupun tidak.
Undang-undang

tentang

Pelayanan

Publik

dimaksudkan

untuk

memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
peneyelenggara pelayanan publik. Berikut ini tujuan Undang-undang tentang
Pelayanan Publik :
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggara pelayanan publik.
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggara pelayanan publik.
2.2

Kualitas Pelayanan
Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif

karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan
tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratannya atau spesifikasinya. Bila
persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang
dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka
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dapat dikatakan tidak baik. Dengan demikian, untuk menentukan kualitas
diperlukan indikator. Karena spesifikasi yang merupakan indikator harus
dirancang berarti kualitas secara tidak langsung merupakan hasil rancangan yang
tidak tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau ditingkatkan.
Mutu sebenarnya tidak dapat diukur karena merupakan hal yang maya
(imaginer) jadi bukan suatu besaran yang terukur. Oleh sebab itu, perlu dibuat
indikator yang merupakan besaran yang terukur demi untuk menentukan kualitas
baik produk maupun jasa. Berbagai upaya dilakukan untuk membuat indikator
yang terukur dan cocok bagi masalah penentuan kualitas sedemikian rupa
sehingga pembuatan produk atau pelayanan jasa dan pengontrolan kualitasnya
terjamin keterlaksanaannya (Harbani Pasolong, 2014: 132).
Menurut Fandy Tjiptono (dalam Harbani Pasolong, 2014: 132), kualitas
menurutnya adalah:
1. Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan;
2. Kecocoka pemakaian;
3. Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan;
4. Bebas dari kerusakan;
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat;
6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal;
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
Menurut Kasmir (dalam Harbani Pasolong, 2014: 133), ia mengatakan
bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan
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pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar
yang ditentukan.
Harbani Pasolong (2014:137-138) dalam bukunya menyatakan Kepmen
PAN Nomor 58 Tahun 2002 memuat tujuh dimensi yang dapat dijadikan dasar
untuk mengukur kinerja pelayanan publik, ketujuh dimensi pelayanan publik
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kesederhanaan prosedur pelayanan, yaitu mencakup apakah telah tersedia
prosedur tetap/Standar Operasional Pelayanan (SPO), apakah tersedia
prosedur pelayanan secara terbuka, bagaimana dalam pelaksanaannya,
apakah telah dilaksanakan secara konsisten dan bagaimana tingkat
kemudahan dalam mendukung kelancaran pelayanan. Ada dua item
pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu:
a. Kemudahan/kecepatan prosedur dalam proses pelayanan.
b. Kesulitan mengurus pernyataan dalam proses pelayanan.
2. Keterbukaan

informasi

pelayanan,

yaitu

mencakup

apakah

ada

keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya
pelayanan, apakah dengan jelas dapat diketahui masyarakat, apakah
terdapat media informasi termasuk petugas yang menangani untuk
menunjang kelancaran pelayanan. Ada dua item pertanyaan yang
dikemukakan dari variabel ini, yaitu:
a. Keterbukaan mengenai prosedur, persyaratan, biaya dalam pelayanan.
b. Keterbukaan sikap petugas dalam memberi pelayanan.
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3. Kepastian pelaksaan pelayanan, yaitu mencakup apakah variabel waktu
pelaksanaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan dalam proses
pemberian pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah biaya
yang dipungut atau dibayar oleh masyarakat sesuai dengan tarif/biaya yang
ditentukan. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini,
yaitu:
a. Ketepatan waktu penyelesaian.
b. Kesesuaian biaya yang dibayar dengan tarif resmi.
4. Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan meliputi aspek cara kerja
pelayanan,

apakah

cepat/tepat,

apakah

hasil

kerjanya

baik/rapi/benar/layak. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari
variabel ini, yaitu:
a. Kepuasan terhadap mutu produk pelayanan.
b. Kemudahan dalam mengurus pelayanan.
5. Tingkat

profesional

petugas, yaitu mencakup bagaimana

tingkat

kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai sikap, perilaku dan
kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk
memotivasi semangat kerja para petugas. Ada dua item pertanyaan yang
dikemukakan dari variabel ini, yaitu:
a. Sikap dan semangat kerja petugas dalam menangani pelayanan.
b. Ada tidaknya praktik pungli yang dilakukan petugas.
6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, yaitu mencakup
bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan
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berkas,apakah dilakukan dengan tertib, apakah terdapat motto kerja, dan
apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik serta kebijakan
setempat yang mendorong motivasi dan semangat keja para petugas. Ada
dua item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu:
a. Cara petugas mengelola dan menyimpan dokumen/berkas pelayanan.
b. Ketersediaan fasilitas penunjang kelancaran, kemudahan dalam
pelayanan, misalnya telepon, media pengumuman, monitor tv dan lainlain.
7. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup keberadaan dan
fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi dan
daya guna dari sarana/fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahan,
kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna
pelayanan. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini,
yaitu:
a. Kenyamanan konsumen atas fasilitas pelayanan yang ada, seperti
ruang tunggu/AC, tempat duduk dan toilet.
b. Ketertiban dan kebersihan lingkungan kerja di instansi pelayanan.
Menurut Lijan Poltak Sinambela (2010: 6), secara teoritis tujuan
pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai
kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti.
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2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

publik

dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial,
dan lain-lain.
6. Keseimbangan

hak

dan

kewajiban,

yaitu

pelayanan

yang

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.
Pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada
pelanggan sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Menurut Lukman (dalam
Harbani Pasolong, 2014: 134), ia menyebut salah satu ukuran keberhasilan
menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) sangat tergantung pada tingka
kepuasan pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju kepada
pelayanan eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih
didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas.
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2.3

Pengertian Paten
Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN)

adalah

penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya,
mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat melalui satu loket pelayanan. Warga cukup menyerahkan berkas ke
petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian di panggil
untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran
(bila ada tarif yang harus dibayar).
Menurut Utomo (2010:32) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang proses
pengelolaannya, mulai dengan permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen
dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini berarti cukup melalui satu
meja atau loket pelayanan. Sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya
berhubungan dengn petugas meja/loket pelayanan di kecamatan.
2.3.1 Maksud

Penyelenggaraan

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan
Menurut Utomo (2010:36), ia mengemukakan PATEN diselenggarakan dengan
maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan
menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
di Kabupaten/Kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah akan
lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Pusat pelayanan masyarakat
berarti di masa datang, kecamatan harus mampu memberikan pelayanan kepada
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masyarakat secara proporsional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan di
bidang perizinan dan non perizinan.
Ruang lingkup PATEN meliputi:
a. Pelayanan Bidang Perizinan
b. Pelayanan Bidang Non Perizinan
2.3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 Tahun 2010
tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1. Persyaratan Administratif adalahperizinan yang diperlukan sebagai syarat
untuk melakukan suatu proses dalam meningkatkan persyaratan yang ada.
Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud, meliputi :
a. Standar pelayanan.
b. Uraian tugas personil pelayanan.
2. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berikut
ini Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, meliputi :
a. Jenis pelayanan.
b. Persyaratan pelayanan.
c. Proses/prosedur pelayanan.
d. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan.
e. Waktu pelayanan.
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f. Biaya pelayanan.
3. Sarana merupakan fasiltas yang dipakai secara langsung (utama),
sedangkan prasarana merupakan fasilitas penunjang dari sarana. Sarana
dan prasarana sebagaimana yang dimaksud, meliputi :
a. Loket/meja pendaftaran.
b. Tempat pemrosesan berkas.
c. Tempat pembayaran.
d. Tempat penyerahan dokumen.
e. Tempat pengolahan data dan informasi.
f. Tempat penanganan pengaduan.
g. Tempat piket.
h. Ruang tunggu.
i. Perangkat pendukung lainnya.
2.3.3

Pejabat Penyelenggara Paten

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :
1. Camat, sebagaimana yang dimaksud camat mempunyai tugas sebagai
berikut :
a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan
Paten.
b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
c. Menetapkan pelaksana teknis.
d. Mempertanggungjawabkan kinerja Paten kepada Bupati/Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
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2. Sekretaris Kecamatan, sebagaimana yang dimaksud Sekretaris Kecamatan
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan penatausahaan administrasi Paten.
b. Penanggung jawab kesektariatan/ketatausahaan penyelenggara Paten.
c. Bertanggungjawab kepada Camat.
3. Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan Administrasi, sebagaimana
yang dimaksud Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan teknis pelayanan.
b. Bertanggungjawab kepada Camat.
2.4

Pelayanan Dalam Pandangan Islam
Keberadaan pemerintah di dalam Islam mendapatkan kedudukan yang

sangat mulia dan mendapatkan penghormatan, Allah SWT berulangkali
menyebutkan ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah yang sah merupakan
kaidah yang harus dipatuhi. Salah satu dalam Al-quran Surah Annisa’ ayat 59,
Allah SWT berfirman :
ّ ََٗي ٍء فَ ُسدُُِّٔ إِن
ُ ّللا َٔأَ ِطيعُٕاْ ان َّس
ِّللا
َ ّ ْيَب أَيُّ َٓب انَّ ِريٍَ آ َيُُٕاْ أَ ِطيعُٕا
ْ سٕ َل َٔأ ُ ْٔنِي األَ ْي ِس ِيُ ُك ْى فَئٌِ تََُب َشعْ تُ ْى فِي ش
بّلل َٔا ْنيَ ْٕ ِو اآل ِخ ِس َذنِ َك َخ ْي ٌس َٔأَ ْحسٍَُ تَأْ ِٔي ا
ل
ُ َٔان َّس
ِ ّ سٕ ِل إٌِ ُكُتُ ْى تُؤْ ِيٌَُُٕ ِب
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
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Ketaatan kepada Allah SWT dan Rosul-Nya sifatnya mutlak, sedangkan
kepada pemimpin atau pemerintah tidak mutlak yaitu selama pemerintah itu tidak
dalam rangka bermaksiat kepada Allah SWT, sebagaimana Rosulullah SAW
bersabda :
“ Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-kholiq ”
(HR. Tirmidzi).
Maksudnya ialah bahwa masyarakat atau penduduk suatu negeri harus
patuh pada pemerintah yang sah, tidak boleh melakukan pembangkangan kepada
pemerintah apalagi melakukan tindakan yang bersifat meruntuhkan atau
penghianatan kepada pemerintah, selama pemerintah tidak memerintahkan
penduduk suatu negeri untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT.
Perintah taat juga diiringi dengan perintah memuliakan pemerintah,
Rosulullah SAW menerangkan bahwa siapa yang memuliakan pemerintah, maka
Allah SWT akan memuliakannya dan barang siapa yang menghinakan
pemerintah, baik dengan perbuatan maupun perkataan, maka Allah SWT akan
menghinakannya pada hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda :
َّ ُّّللا أَ ْك َس َي
َّ ََُّّللا أََْب
ُ  َٔ َيٍْ أَ ْك َس َو،ُّللا
ُ ٌََيٍْ أََْب
ِ َّ ٌَس ْهطَب
ِ َّ ٌَس ْهطَب
ُّللا
Artinya : “Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan
menghinakan orang tersebut dan barang siapa yang memuliakan
pemimpinnya, maka Allah akan memuliakannya” (Imam Al-Qodho’i)
Begitu juga pendapat Al-Imam Sahl bin Abdulloh Ats-Tsauri (dalam
Tafsir Al-Qurthuby V hal :260-261), menyatakan :
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Manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka memuliakan ulama’
dan pemerintahnya, jika manusia memuliakan keduanya maka akan baik dunia
dan akhiratnya, dan jika mereka merendahkan para ulama’ dan pemerintah pasti
rusak dunia dan akhiratnya.
Begitu mulia dan terhormatnya kedudukan pemerintah dalam kaidah
islam, namun pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar pula dalam
mengemban amanah yang diberikan kepadanya, Rasulullah SAW bersabda :
َّ َّٗصه
سئُٕ ٌل عٍَْ َز ِعيَّتِ ِّ فَبألَ ِيي ُس
ْ اع َٔ ُكهُّ ُك ْى َي
َ َٔ ِّ ّللاُ َعهَ ْي
َ - ِّٗ َِع ٍِ ا ْب ٍِ ُع ًَ َس َع ٍِ انَُّب
ٍ  أَََُّّ قَب َل « أَالَ ُكهُّ ُك ْى َز- سهَّ َى
ُسئُٕ ٌل َع ُُْٓ ْى َٔا ْن ًَ ْسأَة
ْ اع َعهَٗ أَْ ِْم بَ ْيتِ ِّ َُْٔ َٕ َي
ْ اع َُْٔ َٕ َي
ِ انَّ ِرٖ َعهَٗ انَُّب
ٍ سئُٕ ٌل عٍَْ َز ِعيَّتِ ِّ َٔان َّس ُج ُم َز
ٍ س َز
سئُٕ ٌل َع ُُّْ أَالَ فَ ُكهُّ ُك ْى
ْ سيِّ ِد ِِ َْٔ َُٕ َي
ْ ت بَ ْعهِ َٓب َٔ َٔنَ ِد ِِ َٔ ِْ َٗ َي
َ اع َعهَٗ َيب ِل
ِ َزا ِعيَتٌ َعهَٗ بَ ْي
ٍ سئُٕنَتٌ َع ُُْٓ ْى َٔا ْن َع ْب ُد َز
)سهِ ٌى
ْ سئُٕ ٌل عٍَْ َز ِعيَّتِ ِّ »( َز َٔاُِ ُي
ْ اع َٔ ُكهُّ ُك ْى َي
ٍ َز
Artinya : Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw
bersabda

:

“setiap

orang

adalah

pemimpin

dan

akan

diminta

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seseorang kepala negara akan
diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang
suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang
memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab
dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang
bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal
yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta
pertanggungan jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhori dan
Muslim)
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Hadist diatas menerangkan bahwa menjadi pemimpin atau pemerintah
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, apakah telah menjalankan
tugas seperti apa yang diamanahkan negara atau oleh rakyat, serta memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan
oleh negara.
2.5

Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) telah di lakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, hasil
dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
NO
NAMA
JUDUL
PENULIS
1
Puspitosari
Kualitas Pelayanan
(2011)
Publik, Konsep,
Dimensi, Indikator, dan
implementasinya

2

Agus Dwiyanto
(2005)

Mewujudkan
Governance

HASIL
untuk
menganalisis
implementasi kualitas
pelayanan
publik
konsep, dimensi, dan
indikator
dalam
pelayanan di PTSP.
Hasil dan pembahasan
aspek-aspek
yang
berkaitan
dengan
kualitas
pelayanan
publik menunjukkan
tumpang tindih dalam
penerapan kebijakan.
Korelasi peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
peningkatan
kualits
pelayanan
publik.
Pengembangan model
dalam
upaya
implementasi
kebijakan pelayanan.

Good untuk menganalisis
melalui pelayanan yang
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Pelayanan Publik

3

Fokus Media
(2010)

berorientasi pada
pengguna jasa
layanan publik, dan
adanya partisipasi
aktif oleh manajemen
dalam proses
peningkatan kualitas
dan standar
pelayanan. Fokus
penelitian hanya
berdasarkan prinsipprinsip pelayanan
dalam menuju Good
Governance. Dari
hasil penelitian ini
bahwa dalam
pelayanan publik
sesuai dengan harapan
masyarakat, Standar
Pelayanan (SP) dalam
penyusunannya belum
melibatkan
masyarakat yang
peduli tentang
pelayanan publik,
belum ada maklumat
janji layanan sebagai
tanda komitmen
pimpinan

Pedoman
Pelayanan Untuk menganalis
Administrasi Terpadu supaya
Kecamatan (PATEN)
pengembangan model
pelayanan untuk
mendekatkan
pelayanan perizinan
kepada masyarakat.
Hasil dari penelitian
ini berdampak
langsung terhadap
kelompok sasaran
penerima pelayanan.
Penerapan PATEN
sampai tingkat
kecamatan sebagai
bagian dari PTSP

29

untuk simplifikasi
proses (pertimbangan
aspek geografis)
4

Sri Pudyatmoko
Y (2009)

Implementasi Perizinan: menganalisis
Problem dan Upaya pelayanan
kepada
Pembenahan
masyarakat
dari
permohonan
dan
proses penerbitan izin
dan
upaya
menciptakan
penyederhanaan
perizinan,
optimalisasi
fungsi
koordinasi. Hasil dari
penelitian ini adalah
faktor
keberhasilan
seseorang
Kepala
Daerah yang mampu
merubah paradigma
lama
“dilayani”
menjadi
paradigma
baru
“melayani”
masyarakat,
komitmen pimpinan
penyelenggara
pelayanan
publik
sangat
menunjang
dalam implementasi
kebijakan.
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2.6

Definisi Konsep
Definisi konsep adalah untuk membangun persamaan persepsi dan

pengertian serta menghindari terhadap istilah yang digunakan pada judul ini.
Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah:
1. Kualitas pada dasarnya adalah merupakan kata yang menyandang arti
relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai
atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan
atau spesifikasinya.
2. Pelayanan Terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan
pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara
terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai
dengan Standar Pelayanan.
3. Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh
sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas
dasar efektif, efisien dan rasional.
4. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang
proses pengelolaannya, mulai dengan permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini
berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan.

31

2.7

Konsep Operasional
Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun,1989:46),
sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang
diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut.
Tabel 2.2 Konsep Operasional
Variabel
Indikator
Analisis Kualitas 1. Prosedur Pelayanan
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
di 2. Standar Pelayanan
Kantor
Camat
Mandau
Kabupaten
Bengkalis

3. Tanggung jawab
petugas
penyelenggara
pelayanan

Sub Indikator
1. memberikan masukan dan
proses
penyelenggaraan
layanan
2. memenuhi semua persyaratan
pada saat meminta layanan.
1. Penyelenggaraan yang pasti,
mudah, cepat, transparan dan
akuntabel.
2. Jangka waktu penyelesaian
pelayanan.

1. Tempat penyerahan dokumen.
2. Tempat pengelolaan data dan
informasi.

Sumber: Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
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2.8

Kerangka Berpikir
Uma Sekaran dalam Sugiyono (2008:65) mengemukakan bahwa

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
yang penting. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam gambar berikut:
Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor
Camat Mandau Kabupaten Bengkalis

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
1. Persyaratan Administratif
2. Standar Pelayanan
3. Sarana dan Prasarana

Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis
Sumber : Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

deskriptif. Sugiyono (2011:11) memaparkan penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih
(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable
satu dengan variable yang lainnya.
3.2

Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan.

Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek
penelitian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian yang
berkaitan dengan permasalahan yang diambil yaitu di Kantor Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yang dimulai
pada bula April hingga Mei 2019.
3.3

Jenis dan Sumber Data
Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan,
gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya
yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian
ataupun suatu konsep. Jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif yang
bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:14) data kualitatif adalah data yang
dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.
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Bila dilihat dari sumber datanya, maka menurut Hasan (2004:19)
pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain berupa:
3.3.1

Data Primer
Menurut Hasan (2004: 19) data primer adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau
yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini yang menjadi
sumber data primer adalah seperti: Camat, Sekretaris Camat, dan beberapa staf di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, serta masyarakat yang melakukan
pelayanan di Kantor Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
3.3.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2010: 19).
Sumber data sekunder merupakan data yang sudah diolah atau data yang tersedia
pada objek penelitian. Data sekunder di peroleh dari peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi
berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian yang dapat
mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.
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3.4

Teknik Pengumpulan Data
Untuk

mengumpulkan

data

dalam

penelitian

diperlukan

terknik

pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang
diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Untuk melakukan
penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan
administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau Kabupaten
Bengkalis , metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:
3.4.1 Observasi
Observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai ciri yang
spesifik bila dibandingkan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.
Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka
observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.
Metode pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan
dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden
yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2008: 166).
Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2008:166), observasi merupakan
suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses
biologis dan psikologis.
3.4.2

Wawancara / Interview
Metode wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan

studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan dengan secara terstruktur
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maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun
dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2008: 157).
3.4.3

Dokumentasi
Metode dokumentasi, yaitu penelusuran dan perolehan data yang

diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda
kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkait
dengan pelayanan. Kelebihan dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap
pakai, serta hemat biaya dan tenaga (Mahi M. Hikmat, 2011: 83).
Menurut Meleong dalam Mahi M. Hikmat (2011:83) bahwa dalam banyak
hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji,
manafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
3.5

Informan Penelitian
Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada

peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana
peneliti memilih key informan dan informasi yang peneliti anggap mengetahui
tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informen yang paling mengetahui
bagaimana kondisi keseluruhan dari Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.
Adapun yang menjadi informen yang akan memberikan keterangan tambahan
demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:
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Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian Kualitas Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau
Kabupaten Bengkalis
No
Jabatan
Jumlah (Orang)
1

Camat

1 Orang

2

Sekretaris Camat

1 Orang

3

Kepala Seksi Bidang Pelayanan Umum

1 Orang

4

Staf Pelayanan Umum

3 Orang

5

Masyarakat

10 Orang

Jumlah

16 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2019
3.6

Teknik Analisis Data
Menurut Bognan dan Biklen dalam Moloeng (2007:248) analisis data

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilahmilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, menaati dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi
diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah
mengumpulkan data yang ada, menyusun

secara sistematis, kemudian

mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.
Menurut Mahi M. Hikmat (2011:38), metode kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan berperilaku yang diamati. Metode kualitatif dipergunakan
dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut:
1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan
dengan kenyataan ganda.
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2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara
peneliti dengan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan
banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai
yang dihadapi.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1

Gambaran Singkat Kota Duri
Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau

Indonesia. Duri terletak di Kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas
Sumatra, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri
berbatasan langsung dengan Dumai di Utara, Kecamatan Pinggir di Selatan, dan
Kecamatan Rantau Kopar di Barat. Sedangkan letak wilayahnya adalah : 0°56ˈ12
Lintang Utara s/d 1°28ˈ17˝ Lintang Utara dan 100°56ˈ10 Bujur Timur s/d
101°43ˈ26˝ Bujur Timur. Dengan luas wilayah 937,47 km² dan jumlah penduduk
256.108 jiwa. Berikut ini dijelaskan jumlah penduduk Kota Duri berdasarkan
tabel di bawah ini :
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Duri menurut Desa/Kelurahan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
No.
Desa/Kelurahan
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
1

Air Jamban

24.334

22.288

46.622

2

Babussalam

9.030

8.376

17.406

3

Batang Serosa

1.774

1.587

3.361

4

Balik Alam

5.567

5.246

10.813

5

Duri Barat

8.985

8.286

17.271

6

Duri Timur

5.138

4.589

9.727

7

Gajah Sakti

7.520

7.056

14.576

8

Talang Mandi

11.244

10.415

21.659
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9

Pematang Pudu

14.510

13.403

27.913

10

Balai Makam

5.520

5.042

10.562

11

Harapan Baru

3.094

2.799

5.893

12

Petani

3.879

3.582

7.461

13

Sebangar

5.245

4.816

10.061

14

Bumbung

2.090

1.924

4.014

15

Kesumbo Ampai

3.403

3.094

6.497

16

Tambusai Batang Dui

6.501

6.003

12.504

17

Simpang Padang

7.052

6.590

13.642

18

Pematang Obo

3.251

2.916

6.167

19

Air Kulim

3.223

3.015

6.238

20

Buluh Manis

2.236

2.119

4.355

21

Bathin Betuah

1.704

1.525

3.229

22

Boncah Mahang

5.499

5.126

10.625

23

Pamesi

1.306

1.159

2.465

24

Bathin Sobanga

1.407

1.304

2.711

143.512

132.260

275.772

Jumlah

Sumber : Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019
4.2

Keberadaan Kantor Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang

ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau.
Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua). Terbentuk bersamaan
dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun
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1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km, terdiri dari 15
desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan
September 2011. Adapun potensi daerah yaitu : pertambangan minyak bumi,
perkebunan (karet dan kepala sawit), peternakan (Sapi, Kambing, Unggas),
Perikanan darat dan industri makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata
(sekolah gajah).
Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk
dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara
geografis memiliki batas-batas sebagai berikut :
1.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan.

2.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

3.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir.

4.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir.
Kecamatan Mandau terbentangantara

0°56’12”LU- 1°28’17”LU dan

100°56’10” BT - 101°43’26” BT, dengan ibukotanya di Air Jamban dengan luas
wilayah seluas 155 kmª. Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan yang terbesar
adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas
25 km atau sebesar 16 persen dari luas total Kecamatan Mandau. Secara
Topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan semuanya berada di
daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin
Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km.
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Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan,
yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya
Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang
menjadi 11 Kelurahan/Desa. Berikut 11 Kelurahan/Desa yang termasuk ke dalam
Kecamatan Mandau, yaitu :
Tabel 4.2 Daftar Nama Kelurahandi Kecamatan Mandau Duri
No.

Kelurahan

Luas Wilayah

1

Air Jamban

25 km

2

Babussalam

8 km

3

Balik Alam

60 km

4

Batang Serosa

5

Duri Barat

14 km

6

Duri Timur

6 km

7

Gajah Sakti

20 km

Pematang Pudu

25 km

8

6 km

9

Talang Mandi

6000 Ha

10

Harapan Baru

14 km

11

Bathin Betuah

11 km

Sumber : Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019

43

4.3

Struktur Organisasi Kecamatan Mandau

CAMAT MANDAU
RIKI RAHARDI, S.STP, M.Si
NIP. 19850508 200312 1 002

SEKRETARIS KECAMATAN
M. RUSYDY MR, S. STP, M.Si
NIP. 19890520 201010 1 001
JABATAN
FUNGSIONAL
M. RUSYDY MR, S.
STP, M.Si
NIP. 19890520 201010 1
001

KASI KESOSBUD
SITI HARMILLA, S.IP
PENATA MUDA TK 1
NIP. 19850625 201102
2 001

KASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA
LISA ARDIANTI
PENATA
NIP. 19770113 199703
2 001

KASSUBAG PROGRAM

KASSUBAG KEUANGAN

YUSNELLI, A.Md
PENATA MUDA
NIP. 19660609 200801 2 007

WIEKE ARIESTA, S.Sos
PENATA MUDA
NIP. 19840325 200501 2 002

KASI KESOSBUD
YOAN DEMA, S.IP
PENATA MUDA TK 1
NIP. 19660609 200801
2 007

LURAH / KEPALA DESA

Sumber : Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019

KASI
KETENTRAMAN
DAN KEAMANAN

KASI PELAYANAN
UMUM

MASPURI, SH
PENATA
NIP. 19641102 198603
1 004

SRI ISGINA
HARTINI, ST
PENATA MUDA TK 1
NIP. 19830913 201001
2 025
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4.4

Visi dan Misi Kantor Kecamatan Mandau

VISI KECAMATAN MANDAU :
Mewujudkan Kantor Camat Mandau sebagai pemerintahan yang
berwibawa, transparan dan bertanggung jawab.
Visi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis mengandung makna sebagai
berikut :
Pemerintah Yang Berwibawa
Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan dan
karyawati berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan yang
berwibawa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan
masyarakat bagi segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintahan,
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintahan Yang Transparan
Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan
pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan
dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara
bebas dan dapat diakses secara langsung dan mudah dipahami.
Pemerintah Yang Bertanggung Jawab
Berarti

segala

keputusan dan pelaksanaan yang diambil

dalam

melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan
peraturan-peraturan dan regulasi.
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MISI KECAMATAN MANDAU :
1.

Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

aparatur

yang

berdisiplin,

berdedikasi,bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke
depan.
2.

Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good
Government).

3.

Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, akuntabel dan
trasnparan.

4.5

Tugas dan Fungsi Bagian/Unit Kerja di Kantor Kecamatan Mandau

4.5.1 Camat Mandau
Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh seorang Camat
yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengarahkan, memfasilitasi,
menyelenggarakan, menyusun, merumuskan, memonitoring, dan mengevaluasi
serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. Dalam melaksanakan
tugas pokoknya, Camat Mandau mempunyai tugas sebagai berikut :
1.

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Kecamatan.

2.

Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Penggoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda
dan Peraturan Bupati;
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c. Penggoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di Kecamatan;
d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan
kelurahan;
e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh kerja pemerintah kabupaten yang ada di
kecamatan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
4.5.2 Sekretaris Camat Mandau
Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam
melakukan

pembinaan

administrasi

dan

memberikan

pelayanan

teknis

administrative kepada seluruh perangkat / satuan organisasi kecamatan. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Sekretariat
mempunyai tugas :
1.

Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan pengendalian serta
mengevaluasi pelaksanaannya;

2.

Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan
penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan;

3.

Pelaksanaan administrasi keuangan;

4.

Pelaksanaan

Administrasi

umum

meliputi

urusan

rumah

tangga,

kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, humas dan perlengkapan;
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5.

Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan,
Kelurahan dan Desa;

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4.5.3 Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan pedoman dan petunjuk
teknis serta layanan di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut dijelaskan pada ayat
(1) sebagai berikut :
1.

Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan
Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

2.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan
Kepegawaian;

3.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah
data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian;

4.

Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
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5.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

6.

Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan
kerja perangkat daerah terkait lainnya;

7.

Mengkooridinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/ RKT
Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ),
RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);

8.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan

pengelolaan

urusan

penyusunan

program,

umum

dan

kepegawaian;
9.

Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan
kepentingan dan permasalahannya;

10. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan kecamatan, dan
menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai
perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan;
11. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan kecamatan dan melakukan
pendokumentasian kegiatan kecamatan;
12. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan
kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
13. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan
masyarakat;
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14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkahlangkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program,
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan
yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas pada sekretariat. (Sumber : Kantor Kecamatan Mandau
Tahun 2019)
4.5.4 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan
dibidang keuangan dan pelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Uraian tugas tersebut dijelaskan pada ayat (1) sebagai berikut :
1.

Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan
data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan
yang telah ditetapkan;

2.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan;
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3.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah
data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman
penyusunan rencana kegiatan;

4.

Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahanbahan dalam rangka pemecahan masalah;

5.

Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran,
pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan
pembantu pengurus barang;

6.

Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja
bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang,
pengurus barang dan pembantu pengurus;

7.

Melakukan dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana
kebutuhan barang;

8.

Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu
inventaris barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);

9.

Melaksanakan

pengelolaan

administrasi

keuangan

yang

mencakup

administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan
usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan
pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan
keuangan dinas;
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10. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut
LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai
petunjuk atasan;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai bahan
masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan sebagai bahan pertanggung jawaban;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
4.5.5 Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
serta layanan dibidang pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan dan
pemerintahan desa serta dibidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut dijelaskan pada ayat (1) sebagai
berikut :
1.

Merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber data yang
ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan;

2.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang
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berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dan
landasan kerja;
3.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah
data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Tata Pemerintahan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana
kegiatan;

4.

Merumuskan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

penghimpunan

dan

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Tata
Pemerintahan;
5.

Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan
yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

6.

Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan analisa
dan saran dalam rangka penyelesaian perselisihan antar Wilayah / Desa;

7.

Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerja sama antar pimpinan
pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam kecamatan;

8.

Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk
teknis pembinaan administrasi pemberian izin mendirikan Bangunan (IMB)
dan Rekomendasinya;

9.

Melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan umum, dan pembinaan
pemerintahan Desa dan Kelurahan di antaranya :
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a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah
Desa dan Kelurahan.
b. Memberikan bimbingan, suvervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi Desa dan Kelurahan.
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Lurah serta
perangkatnya.
10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan KepalaDesa dan Badan
Perwakilan Desa (BPD), fasilitasi penataan Desa dan Kelurahan dan fasilitasi
penyusunan peraturan Desa serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama
dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
11. Melaksanakan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa,
Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD);
12. Melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan serta
pemberian Rekomendasi dan surat Keterangan dibidang kependudukan
seperti Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi Pasport dan lainnya;
13. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat keterangan
yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, Hibah dan Lainnya);
14. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas di wilayah
kecamatan;
15. Melaksanakan pembinaan politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
16. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT) dan
instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah
kecamatan;
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17. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
18. Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah (UPTD) dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
19. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan
untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
20. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai
dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas kecamatan.
4.5.6 Seksi Pemberdayaan Masyrakat Desa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu
Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi
pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Uraian tersebut dijelaskan pada ayat (1) sebagai berikut :
1.

Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan
sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan;
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2.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagai pedoman dan landasan kerja;

3.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah
data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai kerangka acuan/pedoman
penysunan rencana kegiatan;

4.

Merumuskan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

penghimpunan

dan

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan
masyarakat;
5.

Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan
yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;

6.

Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan pajak bumi dan
bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah kecamatan;

7.

Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk
teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan dan rekomendasi
dibidang perindustrian, perdagangan dan inventarisasi seperti SITU, SIUP,
TDP, TDI, dan izin Reklame;

8.

Memberikan rekomendasi dibidang pertambangan dan energy serta bidang
perekonomian lainnya;
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9.

Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil desa,
kelurahan dan kecamatan;

10. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong
masyarakat di wilayah kecamatan;
11. Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa, kelurahan dan kecamatan;
12. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat surat pertanggung
jawaban terhadap penggunaan dana POD Desa dan melakukan evaluasi
semua kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
14. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun
swasta;
15. Melakukan

koordinasi

terhadap

pelaksanaan

pembangunan

swadaya

masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan
untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
17. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan
desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
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18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas kecamatan.
4.5.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas membantu
Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan,

pedoman dan

petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta
pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Uraian tugas tersebut dijelaskan pada ayat (1) sebagai berikut :
1.

Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan desa
dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang telah ditetapkan;

2.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai
pedoman dan landasan kerja;

3.

Merumuskan

dan

melaksanakan,

pengumpulan,

penghimpunan

dan

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan
ketertiban umum;
4.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah
data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai kerangka acuan/pedoman
penyusunan rencana kegiatan;
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5.

Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan
yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

6.

Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk
teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan gangguan (HO) dan
rekomendasinya;

7.

Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan dan pemberian rekomendasi kecamatan;

8.

Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pemberian surat izin berkantor;

9.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan polisi pamong
praja kecamatan;

10. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa di wilayah
kecamatan;
11. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Tentara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan;
12. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan
fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan dan dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah kecamatan;
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13. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah
kecamatan

untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan
untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran

pelaksanaan tugas kecamatan.
4.5.8 Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu
Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang
meliputi

pelayanan

umum,

bantuan

sosial,

pembinaan

kepemudaan,

pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut dijelaskan pada ayat (1) sebagai
berikut :
1.

Merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya dengan
sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan;

2.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai
pedoman dan landasan kerja;
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3.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah
data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai kerangka acuan/pedoman
penyusunan rencana kegiatan;

4.

Merumuskan
pengolahan

dan
data

melaksanakan
dan

informasi

pengumpulan,
yang

penghimpunan

berhubungan

dengan

dan
Seksi

Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
5.

Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan
yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan budaya serta menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;

6.

Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, dan
peringatan HUT lainnya ditingkat Kecamatan;

7.

Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai)
dan JAMKESMAS kepada masyarakat

8.

Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan
lembaga adat serta suku terasing;

9.

Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM);

10. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi
dan masalah sosial;
11. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan pemberian RASKIN di
wilayah kecamatan;
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12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan
untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
13. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan
Budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Atasan;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas kecamatan.
4.5.9 Seksi Pelayanan Umum (PATEN)
Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau bisa disebut
Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
tugas di bidang Paten / Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan fungsinya, Seksi
Paten / Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.

Perencanaan kegiatanurusan Paten / PelayananUmum.

2.

Koordinasi urusan Paten / PelayananUmum.

3.

Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan Paten / PelayananUmum.

4.

Pemeriksaan pekerjaanbawahan.

5.

Pelaporan pelaksanaan tugas.

6.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Adapun untuk menjalankan fungsinya Seksi Paten / Pelayanan Umum,
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1.

Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Paten
/ Pelayanan Umum.

2.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan suratsurat keterangan, surat hutang pada bank, pendaftaran pembuatan KTP dan
surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3.

Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasana paten / pelayanan umum dan
perizinan.

4.

Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat
untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan Paten / PelayananUmum.

5.

Menginventarisir segala permasalahan yang berhubungan dengan paten /
pelayanan umum dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya.

6.

Menyusun time schedule dalam rangka pemberian pelayanan kepada
masyarakat dengan mencantumkan persyaratan yang dibutuhkan, waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan dan biaya yang dibutuhkan untuk
mewujudkan transportasi yang lebih baik.

7.

Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan paten / pelayanan umum
sesuai dengan ketentuan petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.
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Uraian tugas Sub. Bagian Paten / Pelayanan Umum dan atau Administrasi
Umum dijelaskan sebagai berikut :
1.

Melaksanakan program kegiatan sub. Bagian paten / pelayanan umum dan
atau administrasi umum berpatokan pada program dan kegiatan tahun
sebelumnya, berdasarkan data yang ada;

2.

Menghimpun

dan

mempelajari

peraturan

dan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang
berhubungan dengan paten / pelayanan umum dan atau administrasi umum;
3.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan piñata usahaan administrasi perkantoran dan
kepegawaian guna meningkatkan kinerja kecamatan;

4.

Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan
kepentingan dan permasalahannya;

5.

Menyiapkan bahan dan menginventarisir permasalahan paten / pelayanan
umum dan atau administrasi umum sebagai dasar dalam penyusunan
anggaran belanja Kecamatan;

6.

Meneliti urusan permintaan formasi pegawai lingkup Kecamatan dan
menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formal pegawai sebagai dasar
perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan;

7.

Mengatur urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, proses administrasi
perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;

8.

Mengatur, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan
lingkungan kantor;
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9.

Melakukan

pengelolaan

perpustakaan,

kearsipan

dan

melakukan

pendokumentasian kegiatan kecamatan;
10. Memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan
untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
11. Membuat laporan hasil pelaksanaan sub bagian paten / pelayanan umum dan
atau administrasi umum sebagai bahan pertanggung jawaban. (Sumber :
Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019)
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