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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki daerah yang giat dalam

melakukan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah.

Pembangunan di Indonesia saat ini tidak hanya diarahkan kepada tercapainya

hasil fisik dan kesejahteraan materil, akan tetapi mencakup segala bidang yang

lazim disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional hanya akan berhasil

dengan baik apabila diimbangi dengan administrasi pemerintahan yang berdaya

guna dan berhasil, guna efisien dan efektif dalam melaksanakan hal yang bersifat

pembangunan.

Pada dasar nya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan pancasila

dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa

yang aman, tentram, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang

merdeka, berdaulat, tertip dan damai.

Tujuan pembangunan nasional tersebut diatas hanya dapat di capai melalui

pembangunan yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara

bertahap,serta terarah, dengan menggerakkan segenap potensi yg ada, terutama

melalui pembangunan organisasi yang merupakan sektor yang sangat menunjang

kelancaran dari setiap aspek yang akan di bangun.
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Oleh sebab itu pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih mampu

untuk memberikan pelayanan yang maksimal sehingga kontribusi bagi

perkembangan pelayanan terhadap masyarakat adalah terciptanya rasa

kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat. Tetapi apabila pelayanan

tersebut tidak pernah didapat maka berbagai macam sifat buruk masyarakat

terhadap pemerintah tidak dapat dibendung, selain dari ketidak mampuan

pemerintah untuk memenuhi tuntutan penyediaan fasilitas pelayanan kepada

masyarakat telah menimbulkan ketidak puasan dalam kehidupan masyarakat,

aparat pemerintah cenderung dianggap tidak adil dalam mengelola pembangunan.

Untuk itu aparat pemerintah terutama pemerintah di daerah atau wilayah

Kabupaten perlu melaksanakan fungsi dan tugas-tugas yang telah di bebankan

kepadanya.

Untuk dapat mewujudkan itu semua, perlu disikapi oleh pemerintah untuk

dapat menciptakan Pemerintah yang baik dan berwibawa serta efisien, efektif dan

produktif dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan serta

meningkatkan kinerja dari aparatur pelaksana pemerintah itu sendiri. Pemerintah

dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari peranan aparatur dalam

melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat.

Untuk itu, dalam melayani masyarakat dalam hal birokrasi para pegawai

semestinya menguasai hal-hal tentang tugas pokok dan fungsi bidang kerja nya

masing-masing. Sehingga untuk mencapai tujuan visi dan misi dari kantor dalam

hal ini Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan

lebih mudah dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sudah sepatutnya para
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pegawai diberikan pembekalan baik itu berupa pelatihan-pelatihan sehingga

kemampuan dan keterampilan dari pegawai tersebut dapat menjadi lebih baik.

Pada kenyataannya kinerja pegawai Kantor Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan masih dirasa kurang efektif dalam menjalankan

tugasnya, belum sepenuhnya menjalankan instruksi dari atasan dalam

menjalankan tugasnya, kebijakan atasan sangat di perlukan supaya kerja aparatur

berjalan dengan lancar dan tertib sebagaimana tujuan fungsi kantor tersebut,

Selama ini atasan terlihat kurang tegas dalam melakukan pembinaan terhadap

pegawai-pegawai dan staf-staf seperti menegur yang di rasakan kurang efektif

dalam menjalankan tugasnya, sehingga pelaksanaan tugasnya akan berjalan

dengan lancar dan efektif sehingga pada akhirnya efisiensi akan dapat tercapai.

Seharusnya aparatur pemerintahan harus bekerja lebih giat untuk

menjalankan tugasnya supaya hasil yang di hasilkan memuaskan seperti yang di

inginkan, bagi pegawai-pegawai yang tidak sesuai latar belakang pendidikannya

supaya harus belajar lebih giat dalam menjalankan tugasnya, supaya tugas yang di

berikan atasan bisa di selesaikan deng an baik dan lancar.

Dari masalah yang terjadi diatas perlu adanya terobosan untuk dilakukan

pembinaan terhadap aparatur pemerintah agar terciptanya pembangunan di daerah

dengan baik dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Pembangunan aparatur pemerintah ini diarahkan pada makin terwujudnya

Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas,

fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan sistem administrasi negara yang

handal, profesional, efisien, dan efektif. Pelaksanaan dan langkah pendayagunaan
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administrasi perlu terus dilanjutkan, ditingkatkan pada penataan organisasi,

penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana

dan prasarana serta peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraannya.

Berikut di uraikan Tugas Pokok, Fungsi Kantor Badan Keluargan

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) menurut Perda Kabupaten

Kampar No.6 Tahun 2012 :

1. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) di

pimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga

Berencana dan keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak;

2. Sekretariat di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok

membantu kepala badan dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan

kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di lingkungan

Badan;

3. Bidang KB dan kesehatan Reproduksi di pimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok meleksanakan penyiapan

pembinaan, pembimbingan, dan memfasilitasi peleksanaan kebijakan

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;

4. Bidang Pembinaan Keluarga dan Bina Ketahanan Remaja di pimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan

penyiapan pembinaan, Pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
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teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemamtauan dan

evaluasi di bidang pembinaan keluarga dan bina Ketahanan Remaja;

5. Bidang Adpokasi dan Bina lini Lapangan di pimpin seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis

Norma, Standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) DI Bidang Advokasi dan

bina lini lapangan;

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di pimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala

badan dalam merumuskan dan memnyiapkan kebijakan di bidang

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7. Sub Bidang Gender dan perlindungan anak di pimpin oleh seorang kepala

bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun dan

melaksanakan progam dan kegiatan bidang gender dan pemenuhan hak-

hak anak.

Adapun bentuk pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan

dan latihan yang sesuai dengan bidang kinerja dari aparatur tersebut. Dengan

adanya sistem pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan mutu yang baik dari

aparatur itu sendiri dan meningkatkan kemampuan secara profesional dalam

memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkualitas kepada masyarakat.

Dengan adanya pembinaan terhadap para pegawai Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pemerintahan diharapkan dapat

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tidak terjadinya
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penyimpangan dalam mewujudkan profesionalisme dalam bekerja. Gejala-gejala

selama ini yang selalu terjadi didalam institusi pemerintahan adalah aparat

pemerintahan tidak menjalankan tugas dan fungsi nya dengan baik. Sebagai

contohnya yaitu bidang A meminta bantuan kepada bidang B untuk

menyelesaikan tugas yang tidak semestinya dibuat oleh bidang B tersebut karena

tidak sesuai dengan tupoksinya. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi

didalam institusi pemerintahan seperti kantor Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan. Dengan begitu untuk kedepannya sudah semestinya

pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai tersebut yang mana

tujuannya agar lebih mengerti dan paham akan tugas-tugas ya ng diberikan

kepadanya sehingga tugas tugas tersebut dapat diselesaikannya secara profesional

dan tidak meminta bantuan kepada pegawai lain yang bidang kerja nya berlainan

dengan pegawai tersebut.

Selain itu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

pemerintahannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau kemampuan

yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Hal ini berimbas terhadap kurang

maksimalnya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di tarik beberapa permasalahan yaitu :

1. Pegawai belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;

2. Kurang tanggapnya pegawai dalam merespon tugas yang di berikan, hal

ini mungkin di akibatkan karena kurang nya pelatihan yang diberikan oleh

pemerintah.
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Dari gejala – gejala yang penulis gambarkan diatas mengenai pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi kantor Badan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Kampar, maka penulis tertarik untuk membuat dan menyusun

penelitian dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

Kantor Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Kampar“.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis gambarkan diatas, maka dapatlah dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : “ Bagaimana pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi kantor badan keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuan Kabupaten Kampar ? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi kantor Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan

Perempuan (BKBPP).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan agar bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya

ilmu administrasi negara dan juga terhadap pemerintahan Kabupaten

Kampar;

2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi

dalam praktek penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kampar;
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3. Sebagai sumbangan dalam pembangunan dunia pengetahuan dalam upaya

peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah pada Kantor Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini secara umum penulis membagi sistematika penulisan

dalam enam BAB dimana masing – masing BAB diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

BAB ini terdiri dari konsep, defenisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kantor, pandangan islam, hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN.

BAB ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian. Yaitu sejarah

singkat tentang BADAN KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN kabupaten kampar, keadaan georafis,

struktur atau peta jabatan BKBPP Kabupaten Kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dan juga

menganalisa jawaban responden tentang pelaksanaan tugas pokok dan
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fungsi kantor Badab Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Kampar.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang

membangun bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA


